


Blended Learning

Engelska på komvux med digitalt stöd
1. Bakgrund
1.1 Inledning
När jag fick frågan om jag kunde ta en blandad grupp  med komvuxelever i engelska och endast 1,5 
timmes lektionstid i veckan under VT2013 fick jag tänka snabbt. Engelska är även på gymnasiet ett 
färdighetsämne och det behövs tid för att öva och befästa språkkunskaper. Jag kände mig tveksam, 
särskilt som förväntades genomföra flera kurser med olika svårighetsgrad och olika kursinnehåll i 
samma undervisningsgrupp. Att jag ändå sa ja berodde bland annat på att jag hade en idé om att 
pröva att utforma ett digitalt stöd for att möjliggöra för eleverna att själva öva  språket utanför 
klassrummet och för att med digitala verktyg kompensera för den lektionstid de normalt skulle ha 
haft till sitt  förfogande. Komvux har som regel mindre lektionstid för en kurs än motsvarande kurs 
inom ungdomsgymnasiet men här gällde det en kurs som var krympt till 1/4 av den tid som normalt 
finns till förfogande.

1.2 Frågeställning
Hur kan man utforma och genomföra ett kursupplägg med digitalt stöd, som gör det möjligt för 
komvuxelever att genomföra en kurs i engelska på gymnasienivå med endast 1,5 lektionstimmar/
vecka under en termin och i blandad grupp - och ändå ha fulla möjligheter till lärande och att möta 
alla kursens mål? Med blandad grupp  menas att  elever i samma undervisningsgrupp läser olika 
kurser i engelska (engelska A, engelska 5 och engelska 6).

Vilka digitala verktyg har läraren tillgång till och vilka är användbara i undervisning? Hur kan 
läraren integrera lärobjekt som redan existerar på Internet? Vilka digitala verktyg passar/är lämpliga 
att  använda för att skapa egna lärobjekt? (text, bildspel, skärminspelningar, ljud, andras lärobjekt). 
Vilka behov har läraren av att själv skapa digitala verk?

Hur upplever eleven arbetssättet med digitalt stöd i undervisningen i förhållande till ‘det 
traditionella’ sättet att undervisa? Med traditionellt sätt  att  undervisa menas här klassrumsförlagd 
undervisning med lärobok och utan någon form av digitala hjälpmedel.

1.3 Syfte
Syftet var att skapa ett kursupplägg med digitalt stöd i lärplattformen Fronter, för att på max 20 
veckor med 1,5 timmar i veckan med lektionstid kunna genomföra kurserna ENGENG05, EN1201 
och ENGENG06 parallellt i samma grupp. Upplägget är främst för att lösa ett praktiskt problem; för 
att  kunna anpassa och individualisera lärandet och för att överhuvudtaget göra det  möjligt  för dessa 
elever att genomföra kursen under en knapp termin och därmed kunna söka vidare till högre 
utbildningar snabbare. Men också för att få mer erfarenhet att bygga vidare på för mig som 
pedagog.
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2. Metod
Arbetets metod är en kombination av en praktiskt empiriskt arbete, med en grupp som fick 
undervisning i 1:1-miljö med digitalt stöd, och kvalitativa intervjuer med 2 av deltagarna 2 månader 
efter kursen slut.

2.1 Deltagarna och skolan
Gruppen omfattade tre olika gymnasiekurser. Eleverna i de olika kurserna deltog vid samma 
lektionstillfälle men det digitala kursmaterialet var anpassat efter respektive kursinnehåll och 
kunskapsnivå. Eleverna var som flest 6, men inte alla slutförde sin kurs. Elevernas färdighetsnivå i 
engelska språket skilde sig stort vid kursen början. Skolan är ett ungdomsgymnasium i 
Mellansverige med knappt 500 elever som även har undervisning för komvux. Skolan hade vid 
läsårets början gått in i en full 1:1-miljö men en bärbar dator till varje lärare och elev. 
Komvuxelever har möjlighet att låna dator under lektionstid eller ta med sin egen.  Ingen har 
engelska som modersmål. Elev1 (kvinna, 20-25 år, engelska A EN1201, komvux, genomför hela 
kursen), elev2 (kvinna, 25-30 år, ENGENG05, genomför hela kursen), elev3 (kvinna, 25-30 år,  
ENGENG05, hoppar av efter 1/3 av kursen), elev4 kvinna (25 - 30 år, ENGENG06, genomför hela 
kursen), elev5 (kvinna, 30-35 år, ENGENG06, deltar utanför ordinarie kurs och ej inskriven på 
komvux, deltar inte i kursens senare halva), elev6 (man, 15- 20 år, ENGENG06, börjar efter tredje 
tillfället deltar vid 2 tillfällen och hoppar sedan av). Bortfallet är 50%, 3 av 6 stycken hoppar av, en 
från engelska 5 och två från engelska 6. Det gör att endast en elev i engelska 6 genomför hela 
kursen samt två elever i gruppen engelska 5/engelska A. Av de två är det  en som avslutar engelska 5 
och en som får betyg i kursen engelska A. Ingen av eleverna har någon tidigare erfarenhet av 
undervisning i 1:1-miljö eller med datorstöd. Alla eleverna har tillgång till bärbar dator. Fyra av 
eleverna har pc och två har Mac. Läraren arbetar med Mac. 

2.2 Material
Kursen använder lärplattformen Fronter där läraren skapat ett digitalt kursrum för engelska 6 (bild 
1, bilaga 1)  och ett för engelska 5 och A (bild 2, bilaga 1). Allt material är tillgängligt i format som 
går att läsa av både pc och Mac. I det digitala kursrummet finns länkar till interaktiva sidor med 
övningar och även länkar för att täcka realiakunskaper. Kursrummet innehåller också instruktioner i 
form av bild och text. Presentationer gjorda  med presentationsprogrammet Keynotes är filmade och 
utlagda på YouTube och länkade in till kursrummet. De finns också i pdf-format.  Instruktioner 
finns i form av text och/eller bild, i vissa fall också som korta filmer (3-5 minuter långa). Till kursen 
har läraren också använt ‘traditionell’ kurslitteratur. Böckerna Core1 och Core2 kommer med en cd 
där eleven kan lyssna på bokens texter. Böckerna innehåller också övningar och täcker en stor del 
av litteraturkraven i respektive kurs. Dessutom användes Read and Log On, som inkluderar digitalt 
material via inloggning till förlagets sidor. Core 1 och Core 2 har inte den formen av digitalt 
material inkluderat.

2.3 Genomförandeprocess (procedur)
På startsidan i kursrummen i Fronter finns BCCs English in the News som rss-flöde (bild 1 & 2 
bilaga1). English in the News är anpassade nyheter med text, ljud, vokabulär mm som bcc 
publicerar tre gånger i veckan. Denna ligger med för alla kurserna. För engelska 5 och A ligger där 
dessutom ett rss-flöde med program att lyssna på från British Council. Till kursen har läraren också 
använt ‘traditionell’ kurslitteratur. Böckerna Core1 och Core2. På fronterummets förstasida har 
läraren en fråga där eleverna anonymt kan ange vad de tycker om kursboken (bild 1 & bild 2, bilaga 
1). Eftersom eleverna går i samma grupp och samarbetar även om de läser olika kurser har läraren 
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strävat efter att logiken och ordningen i båda rummen ska vara identisk. Detta för att eleverna ska 
kunna hjälpa varandra att arbeta och hitta i sina digitala rum. Lärplattformen Fronter har inbyggda 
funktioner. Bland annat finns det inbyggda mappstrukturer. Kursen har använt ‘arkiv’ (bild 3, bilaga 
1) där läraren för varje lektion skapat en mapp som är namngiven lektion nr veckonummer, t.ex. 
lesson 1 w 3 (bild 3, bilaga 1). För varje lektion/vecka finns det alltså en mapp och när eleven 
öppnar mappen finns där resurser för just den veckan speciella arbetsområde.  Tanken är också att 
det digitala stödet ska underlätta för eleverna att arbeta tillsammans utanför lektionstid eftersom 
kollaborativt lärande har stöd i forskning (Hrastinski s. 24) och har positiva effekter på lärande. 
Fronter har också en inlämningsfunktion (bild 8, bilaga 1). Här ligger alla examinerande moment i 
kursen. I inlämningsmappen lämnar eleven in sin uppgift och läraren kan sen hämta och bedöma 
denna. det går här att lämna in alla typer av filer öven ljud och bild.  Eleven ser allt som gäller hen 
på samma sätt som läraren men läraren kan se alla eleverna i gruppen samtidigt  om så önskas. 
Läraren kan sen göra en bedömning i portfolioverktyget (bild 10) och eleven kan se sina resultat. 
Vilka uppgifter som är inlämnade syns också här  för elev och lärare samt lärarens kommentarer 
och betygssättning. 

2.4 Intervjuer
Intervjuer genomfördes i slutet på juli 2013 på telefon efter intervjuformulär (bilaga 2). Kursen 
avslutades i maj. Intervjuerna genomfördes alltså två månader efter kursens slut. Två elever 
intervjuades, elev4 och elev5. Elev4 avslutade kursen och elev5 avslutade inte kursen och är en del 
av bortfallet. Intervjuformuläret (bilaga 2) hade frågor i 4 områden; Fråga 1 ger information om 
tidigare erfarenhet om undervisning med digitalt stöd, frågeområde 2 handlar om kursmaterialet, 
frågeområde 3 undersöker kursens upplägg och struktur, Fråga 4 efterfrågar en jämförelse mellan 
traditionell undervisning och den undervisning med digitalt stöd som eleven nu har avslutat. Ett 
alternativ 5 finns också för eventuella övriga kommentarer.

3. Resultat och diskussion
3.1 Resultat
Kursen genomfördes under 15 lektionstillfällen av de maximalt 20 som var teoretiskt möjliga i 
kursens början. Efter det 15e kurstillfället hade de tre kvarvarande eleverna slutfört  alla delar av sin 
kurs, (dvs. mött alla mål enligt skolverkets definition) och alla tre eleverna hade blivit minst 
godkända in sin respektive kurs. En elev slutförde kursen ENGENG05, en  EN1201 och en elev  
ENGENG06. Det fanns möjlighet att genomföra ytterligare 3 lektioner och eleverna erbjöds detta 
men avböjde då de alla var nöjda med sina resultat och betyg. Om det hade behövs hade de tre 
kurstillfällena kunnat användas för att  komplettera eller söka höja ett betyg. Läraren och de tre 
elever som slutförde kurserna lyckades alltså täcka alla områden av respektive kurs inom givna 
tidsramar med god marginal. I den bemärkelsen kan försöket anses lyckat. Gruppen var inte 
homogen i och med att den omfattade tre olika kurser och mycket olika färdighetsnivå hos eleverna. 
Men även om eleverna i de olika kurserna deltog i samma lektionstillfälle och alltså var en grupp så 
var deras digitala miljö helt anpassad efter respektive kursinnehåll och kunskapsnivå. Även det 
visade sig fungera bra. Kombinationen av den digitala miljön och möjligheten att träffa sin lärare 
och ställa frågor och få kompletterande instruktioner visade sig vara fördelaktig. Som lärare fanns 
det så regelbunden möjlighet att göra små justeringar eller att förtydliga struktur och instruktioner 
när så behövdes. En virtuell lärmiljö kopplar ihop användaren med utbildningsinstitutionens 
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allmänna resurser samtidigt som där också finns individuellt anpassat innehåll vilket innebär en 
möjlighet att skräddarsy lärmiljö till individens behov (Andersson, 2007,  s.33)

3.2 Diskussion
Problemet vid kursens start  var att utforma och genomföra ett kursupplägg som möjliggjorde 
genomförandet studier i engelska med minimal tid och med en mycket heterogen grupp. Skolan 
hade sendan augusti 2012 tillgång till 1:1 miljö med dator till alla elever och lärare och ett fullt 
utbyggt och öppet nätverk i funktion när kursen började i januari 2013.  En digital plattform Fronter 
fanns också. Fronter är en lärplattform (Ally, 2008, s. 71-74) och ett utmärkt verktyg när det krävs 
extra flexibilitet i kursens upplägg (McIntosh, 2008, s.71) vilket verkligen behövdes här. Alla de 
tekniska förutsättningarna för att genomföra undervisning med digitalt stöd fanns därför. En av 
fördelarna med undervisning i digital miljö är att man kan arbeta med många olika medier och 
format, multimedia, video, text, att man har tillgång till en enorm kunskapsbank via internet och att 
möjligheterna att skapa dator-människa-interaktion ger förutsättningar att skapa en lärmiljö rik på 
kommunikation (Anderson, T., 2004 s.   273), vilket är utmärkt för språkstudier eftersom språk är 
just kommunikation. 

Eleverna hade blivit informerade om att den här kursen skulle ges på kort tid och att det krävdes att 
de använde dator innan de började kursen. Det  50% bortfallet från kursen berodde på andra yttre 
omständigheter för deltagarna som inte hade med studierna att göra. Lösningen blev att i så stor 
utsträckning som möjligt använda lärplattformen Fronter enligt mönster från digital 
distansundervisning, samt att länka in befintliga digitala resurser, OER (Gurnell 2008), från nätet. 
Visst material digitaliserades och skapades för kursen men det mest hämtades från nätet. Exempel 
på det är länkar till interaktiva sidor för att öva olika områden av engelska språket och länkar för att 
täcka realiakunskaper som krävs i kurserna (skolverket).  Redan på första sidan möter eleven alltså 
resurser som hen kan använda för att  öva och förbättra sin färdigheter i engelska språket. Dessa rss-
flöden är just resurser och inga uppgifter som det är krav på att redovisa eller ens att använda, men 
de är lätt tillgängliga för den som själv vill lära och öva mer. I interaktiva övningar kan eleven själv 
välja nivå i många fall och använda det som hen känner passar just hen bäst. Men även om 
färdighetstärning är en nödvändig del av att  lära sig ett språk är det inte i sig kursmål eller ett 
underlag för bedömning. Därför låg dess resurser tillgängliga hela tiden och var inte kopplade till 
enstaka undervisningsmoment. Tanken var att skapa ett flexibelt kursupplägg där den som ville 
kunde öva mer utan att knyta alla övningar till examinerande uppgifter. De examinerande 
uppgifterna var i sammanhanget ganska få och konstruerade så att  de tillsammans täckte kursernas 
innehållskrav. Varje vecka fanns också möjligheten att få direkt hjälp  av läraren om det var problem 
med teknik på något sätt. Tillgång till support  är avgörande för framgång i distansundervisning 
enligt (Ally, 2008, s.62). Även om kursen var konstruerad som ‘blended learning’ så fanns inslag av 
distansundervisningens behov och problem eftersom mycket av kursens arbete och lärande skedde 
utanför skolan och klassrummet. Online miljön gör det också möjligt för vuxna studerande som kan 
ha problem att passa in utbildning med arbete och familjeliv (Hurst & Thomas, 2011, s. 444).

Jag hade Chickerings (1987) sju principer för bra online lärande i bakhuvudet i arbetet  med 
konstruktionen av kursen. Det gäller att 1) uppmuntra/underlätta kontakt mellan elev och lärare, 2) 
utveckla samarbete och ömsesidighet mellan elever, 3) uppmuntra aktivt lärande, 4) ges snabb 
återkoppling, 5) betona tid som läggs  på en uppgift, 6) förmedla höga förväntningar och 7) 
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respektera olika lärstilar (Hunter, 2008, s. 433). Presentationer och instruktioner gjordes tillgängliga 
i Fronter som text (pdf) och i vissa fall som länkar till film (YouTube). Detta för att alla elever ska 
ha tillång till materialet oavsett om man arbetar med pc eller mac.  För att arbeta på detta sätt krävs 
det att läraren skapar en YouTubekanal. alternativet är att lägga filmerna som filer i Fronter men 
eftersom de då tenderar att bli stora och ta mycket plats så var det enklaste och smidigaste 
alternativet att istället länka till YouTube. Det visade sig också vid kursens slut att  några elever ville 
ha tillgång till materialet efter avslutade studier. Då var det bättre att allt fanns som öppna resurser. 

Lärplattformen fungerar bra men i samma stund som en elev slutar på skolan kommer hen inte 
längre åt resurser som finns där eftersom hen då inte längre har någon inloggning i systemet. Efter 
elevernas önskemål skapade jag därför en ny  öppen webbresurs (Florén 2012. http://
internetochallt.wordpress.com) där material och resurser från undervisningen kommer finnas 
tillgängliga och samlade för den som avslutat sin studier men vill gå vidare själv. Läroböckerna som 
användes Core1 och Core2 innehåller också övningar och täcker en stor del av litteraturkraven i 
respektive kurs men användes framför allt för självstudier, och vissa litteraturavsnitt  som underlag 
för diskussioner i klassrummet. En elev (Elev 1) tycker under kursens gång att boken Core1 är för 
svår och byter till en annan bok Read and Log On. Ur lärarperspektiv var boken praktisk just för att 
urvalet av texter täckte sn viktig del av kursernas litteraturkrav, men i fortsättningen anser jag inte 
att  det är nödvändigt med en tryckt lärobok. Motsvarande material finns i huvudsak tillgängligt 
digitalt. Genom att  det  för varje lektion fanns en mapp namngiven lektion nr veckonummer, t.ex. 
lesson 1 w 3 (bild 3, bilaga 1) så var kursens planering inbyggd vecka för vecka i mappstrukturen. 
För varje lektion/vecka fanns det alltså en mapp och när eleven öppnade mappen fanns där resurser 
för just den veckans speciella arbetsområde. Vecka 5 arbetade man med genrer av olika slag i 
kursen engelska 6. I mappen för den veckan fanns det lämpliga länkar för området (se bild 4, bilaga 
1).  Samma vecka och lektionspass för engelska 5/A var ämnet Books and literature (bild 5, bilaga 
1) ; ett parallellt kunskapsområde i engelska 5. På det sättet gick det att hålla två kurser med olika 
svårighetsgrad samtidigt i samma grupp  och samma fysiska klassrum, eftersom de digitala rummen 
var anpassade efter respektive kurs. (Engelska 5 och engelska A ligger nära varandra och där skilde 
sig inte undervisningen utan skillnaden låg i att bedömningen gjordes efter de olika 
kursbeskrivningar och betygssystemen vid kursens slut). Ämnet Civil Rights, v.8 då 
kunskapsområdet var presentationer, muntligt och skriftligt (bild 6, bilaga 1)  möter också ett  av 
kursernas kunskapsmål när det gäller realia. Fördelen med detta system var att  elever som inte 
kunde delta i lektionen ändå kunde följa undervisningen vecka för vecka utan att behöva känna att 
de kom efter. Vid något  tillfälle deltog en elev också via Skype. Eleverna lämnade in sina 
examinerande uppgifter i digitalt format i inlämningsmappar i Fronter (bild 9, bilaga1). I 
inlämningsmappen går det att lämna in alla typer av filer även ljud och bild. Det var dock ingen 
som valde att lämna in något annat än textdokument via Fronter.  Stefan Hrastinski diskuterar i 
Participating in Synchronous Online Education (2007) synkorn och asynkron kommunikation 
mellan elev/student och lärare och effekterna dessa. Där synkron kommunikation som ett 
komplement till asynkron kommunikation ökar studenternas deltagande (s. 94). Asynkron 
kommunikation där man får respons snarare än dialog, gynnar djuplärande och kognitiv anstränging 
(s. 96- 98). I mitt digitala upplägg var de enda inslagen av synkron kommunikation när en elev 
deltog i lektionen via Skype, men eftersom syftet med undervisningen är djuplärande inte hög 
frekvens av aktivitet i sig, var den asynkrona kommunikationen inte till någon nackdel. Eleverna 
fick ju också träffa sin lärare ansikte mot ansikte en gång i veckan. Examinerande moment i kursen 
var indirekt kopplade till de olika lektionsmomenten men inte med ett direkt krav på att  lämnas in i 
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någon bestämd ordning med undantag för muntliga presentationer. Dessa har bokats in minst en 
vecka i förväg men eleven har haft stor frihet att själv välja tillfälle. Den enda begränsningen när 
det gäller examinerande uppgifter var att  dessa skulle rymmas inom kursens tidsramar. Det var 
också nationella prov att  ta hänsyn till. På grund av kursens snäva tidsramar fick de nationella 
proven vara examinerande i läs och hörförståelse.  Detta var ett osäkerhetsmoment. Normalt sett har 
man i en kurs på gymnasiet tid att  kontrollera kunskapsnivå på elevernas färdigheter inom alla 
områden. Det fanns det ingen tid för med den här kursens upplägg, utan som lärare var jag tvungen 
att förlita mig på att  eleverna övade och arbetade enligt den plan och struktur jag bäddat in i kursen. 
Om de arbetade varje vecka med alla färdigheter så borde de också vara förberedda för de 
nationella provens läs och hörförståelse. Alla eleverna blev också godkända i proven vid kursen 
slut. 

Den tekniska plattformen fanns på plats men vilka övriga digitala verktyg fanns tillgängliga och 
inte minst vilka var användbara i undervisningen?  Som lärare hade jag tillgång till en MacBookPro 
med OS X och iWorks. Det innebär presentationsprogram, bildbehandlingsprogram samt program 
för att bearbeta film. För alla dessa program finns det dock gratis alternativ att ladda ner eller som 
webb-applikationer.  Allt som är skapat med hjälp av Mac kan också göras på en pc.  En annan 
frågeställning var hur läraren kan integrera lärobjekt som redan existerar på Internet? Att integrera 
material som redan fanns på nätet var inte svårt. I Fronter är det enkelt att lägga in en länka så att 
eleven direkt kan komma åt en övning eller en resurs. På nätet finns många digitala resurser 
användbara för undervisning i engelska. Framförallt har BBC och English Council sidor använts. 
Men även Nobelstiftelsen, Vita Husets sidor och länkar till ljudböcker och eböcker fritt tillgängliga 
gratis på nätet. Svårigheten här är att hitta bra sidor men med tiden bygger man upp en bank av bra 
resurser. Det gäller att spara bra länkar när man hittar dem. Boken Open Educational resources var 
till hjälp bland annat med hur man kan söka  efter resurser effektivt med hjälp av Boolsk algebra 
(Gurell,  2010, s.35) men annars hittade jag material ändå via många olika kanaler eller skapade 
material själv. Det material jag skapade själv har jag gjort tillgängligt under Creative Commons 
licens  (Klang, 2010). Ytterligare en frågeställning projektet skulle besvara var, vilka digitala 
verktyg passar/är lämpliga att använda för att skapa egna lärobjekt? (text, bildspel, 
skärminspelningar, ljud, andras lärobjekt). Material som producerats av läraren (mig) och som 
gjorts tillgängligt i digitalt format har använts i kursen. Till en början sökte jag efter bilder och 
annat material med CC-licens (Klang, 2010) som jag kunde anpassa och använd i material jag 
skapade själv, men ganska snart kom jag fram till att det var enklare och sparade tid att skapa mina 
egna bilder och illustrationer. De program som använts för att skapa digitala lärobjekt är keynotes 
(presentationer) pages (skrivprogram) iPhoto (bildbehandling) och iMovie (filmprogram). Men 
även även gratisprogram för bildmontering och illustrationer har använts. Jag har fotat  med min 
mobil, klippt och bearbetat  vidare bilder i en bildmonteringsprogram (picture collage maker lite). 
Fördelen med det programmet är att det går att lyfta in och spara alla typer av bilder i olika format 
bland annat jpg. Det innehåller också mallar, ramar, clip  art, bakgrunder m.m. som jag får använda 
fritt. Det är ett gratisprogram för Mac men det finns alternativ även för pc. Förutom själv 
lärplattformen Fronter var det just bildmonteringsprogrammet jag hade mest nytta av och sen 
presentationsprogrammet Keynotes (Macs motsvarighet till powerpoint). Att sen filma och föra 
över en presentation till Youtube finns det flera sätt för. Jag använde oftast  programmet Quicktime 
och gjorde en skärmbildsinspelning av min presentation, sen lade jag till musik i iMovie, och 
därifrån exporterade jag till YouTube. Eller om man väljer bort ljud kan man exportera direkt från 
presentationsprogrammet och/eller Quicktime. Funktionen för att dela/exportera är inbygd i 
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programmen. Genom att kombinera olika funktioner och resurser i program för att hantera bilder 
och illustrationer gick det att skapa skräddarsydda illustrationer till presentationer som t.ex i The 
Communication Process. Även bild och ljud tillgängligt under Creative Commons licens har 
använts. Det finns många olika verktyg och program. Vilket man använder är av mindre betydelse. 
Det är att  slutprodukten finns tillgänglig så att  alla kan se den oavsett vilken typ av digital 
utrustning man använder, som är viktigt. Bäst anser jag att det är om det går att komma åt material 
med dator, surfplatta och telefon oavsett  märke på den fysiska utrustningen.  Men vilka behov har 
man så som lärare att själv skapa digitala verk? Mycket finns att hitta på nätet  som redan är färdigt 
och användbart. Framför allt i ett språk som engelska men det finns också behov av att skapa eget 
material när just det  jag vill förmedla inte snabbt och enkelt finns att hitta som oer. För nyheter, 
texter och realia information flödar nätet över av material. Här är problemet snarast att hitta, sålla 
och välja ut passande material att rekommendera för eleverna. Men för andra områden fanns 
behovet att skapa digitalt material och genomgångar. Det behovet  förstärktes av kursens snåla 
tidsramar. Därför var kompletterande genomgångar och fördjupande material som tangerade 
områden som tagit  upp under lektionstid utmärkta för att förstärka och befästa elevernas lärande. 
Lärandet påverkas mer av innehåll och hur man instruerar än av vilken typ av teknik som används 
för att leverera en instruktion (Ally, 2011, s. 15). Lärarens roll är alltså om något ännu viktigare i en 
online-miljö eller blended learning. när tiden minskar då lärare och elev möts ansikte mot ansikte 
måste det material som eleven ska arbeta med själv vara välkonstruerat, effektivt  och tydligt. För att 
undersöka hur eleven upplever arbetssättet med digitalt  stöd i undervisningen i förhållande till ‘det 
traditionella1’ sättet  att undervisa, gjordes två telefonintervjuer med elev4 och elev5 (bilaga 3 & 4). 
Intervjuformuläret (bilaga 2) var konstruerat för att få fram information om kursmaterialet, kursens 
struktur samt den allmänna upplevelsen av kursen.

Elev4 anger, när det gäller användbarhet, att de övningar och fakta som det  fanns länkat till var bra. 
För de lärarproducerade presentationerna däremot svarade hon ”jag vet inte riktigt”. Det kan vara 
ett  utslag en en otydlig frågeställning men troligare är att här behöver jag som lärare arbeta på att 
skapa mer och bättre material. När det gäller kursen upplägg och struktur tyckte hon att  det 
fungerade bra. Mest positiv var hon över att det upplevdes som enkelt och smidigt att allt fanns 
tillgängligt en ‘knapptryckning bort’, men också att det gjorde de enkelt att  hålla sig i takt med 
kursen vid frånvaro. ”Det var bra för då hade man datorn hela tiden om man behövde söka eller 
hämta något. Det var så enkelt allting fanns mitt framför dig. man behövde inte springa iväg till en 
datasal eller biblioteket” (bilaga 4).  Elev5 anger att hon deltog i undervisningen för att fräscha upp 
sin engelska och mest var ute efter att höra och tala engelska. Hon använde inte böckerna alls och 
knappt det digitala materialet heller. Hon anger att det var en fördel att strukturen var tydlig och att 
material kursen var upplagd och synlig många veckor framöver så att som elev kunde man arbeta på 
i sin egen takt. Som negativt anges att funktionen för direktmeddelanden i Fronter inte användes. 
”En nackdel kan vara att när man bara har en lektion i veckan är det svårt att komma i kontakt med 
läraren. Kunde man skicka direktmeddelande? Direktmeddelande funktion användes inte”(bilaga 
3). I båda intervjuerna gäller att tydlig struktur och tillgänglighet är positivt. Förbättringar kan dock 
göras. Både vad gäller det egenproducerade materialet och tillgänglighet till läraren. Men överlag är 
båda de intervjuade positiva med struktur och upplägg i kursen. 

Enligt Ally  (2011, s. 38) är det viktigt att online lärande ger tillång till varierade lär-aktiviteter och 
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att dessa svarar mot eleverna individuella behov. Detta har jag försökt tillhanda hålla genom att 
skapa valmöjligheter bland materialet som var fritt tillgängligt via fronter. Teorier om lärande finns 
med flera perspektiv men en gemensam nämnare hos ett flertal är att aktivt deltagande är en 
förutsättning för lärande (Hrastinski, 2007,  s. 16-17). Jag upplever att kombination av regelbundna 
träffar och digitala kursrum som alltid finns till hands gjorde det lättare för eleverna att vara aktiva 
och att  de faktiskt också var det på ett annat sätt än jag erfarit tidigare i ‘vanlig traditionell’ 
undervisning.

4. Slutsatser
Det praktiska försöket med blended learning för komvuxengelska, som redovisats i denna rapport, 
visar att det  går att genomföra ett kursupplägg, där innehåll och kvalitet behålls med må vara få 
lektionstimmar, om dessa kompletteras av digitalt stöd., med det krävde också en tydlig och flexibel 
struktur. Med ‘vanlig’ undervisning skulle det knappast vara möjligt att genomföra inom givna 
tidsramar och övriga förutsättningar. Lärplattformen gjorde det möjligt att skapa en struktur och 
planering där kursernas innehåll redan i stort låg färdigt inlagt  i form av resurser, uppgifter, 
instruktioner, förklaringar etc. Nätet gjorde det dessutom möjligt för eleverna delta via Skype eller 
Google hangout om de var hemma med sjukt barn t.ex. Att arbeta med en lärplattform gjorde det 
också möjligt att kommunicera med eleverna kring uppgifter utanför lektionstid. Lektionstid kunde 
då sparas till diskussioner, talövningar och individuellt stöd i den mån det ges möjlighet till det. Det 
möjliggjorde helt enkelt ett effektivt utnyttjande av tiden under lektionen. Dessutom fanns 
möjligheter till ’föreläsningar’ vid spontant uppkomna önskemål eller frågeställningar. Engelska är 
ett  ämne som normalt sett fortfarande innebär färdighetsträning även på gymnasienivå. Det här 
upplägget med blended learning möjliggjorde en undervisningsmiljö som gav stor möjlighet för 
eleverna att  faktiskt träna och öva. Det digitala stödet kunde eleven använda när hen själv ville. Det 
gjorde också att man i klassrummet i större grad kunde koncentrera sig på momentet diskussion och 
muntlig presentation som gynnas bättre av direkt samtal ansikte mot ansikte i det fysiska rummet, 
särskilt när det gäller elever som är osäkra och behöver mycket  uppmuntran. Som lärare tycker jag 
att  jag i stort sett  lyckades skapa en bra undervisningsmiljö med digitalt stöd, som följer de 
nyckelfaktorer litteraturen nämner, som att den som lära sig ska kunna interagera inom en kontext 
för att göra information personlig och konstruera sin egen mening (Ally, 2011. s.38).  Man ska 
också ta med i beräkningen att förmågan att lära sig, att själv kunna styra sitt lärande är viktigt. Det 
är en central tes som bland annat Georg Siemens (2004) tar upp. Förmågan att lära för framtiden är 
viktigare än vad vi någon kan just nu. Ett mål för universitet är just att skapa självständighet i 
lärandet hos studenterna (Franklin & Harmelen, 2007 s. 21). Arbetssättet8 har verkligen förenklat 
mitt och elevernas arbete och jag tycker nog att det gjort det roliga både för mig som lärare och 
också för eleverna efter vad jag kan bedöma både av intervjusvaren men också att jag kunde se att 
de hade roligt under kursens gång. 
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5. Checklista

Fungerade teknik och ett tillgängligt nätverk utan hindrande spärrar krävs.

Lärare och elever behöver ha tillgång till egen bärbar dator (vilken sort spela ingen roll)

Se till att redan innan kursen börjat skapat en fullständig, heltäckande och tydlig struktur

Justera strukturen under kursen i samråd med eleverna om det behövs

Ge många olika sorters övningar och resurser så att eleverna har möjlighet att välja det som tilltalar 
hen bäst. Det är alltid roligare om man kan välja. 

Var lyhörd och uppmuntrande. Ge snabb respons på arbeten som lämnas in via den digitala 
plattformen. Har du inte tid att rätta just så visa att du sett  att uppgiften lämnats in. Ge gärna en 
kommentar om när du kommer ge respons om du inte hinner göra det med en gång.

Tillgänglighet och transparens är viktiga. Ta vara på input från eleverna för att utveckla och 
förbättra din undervisning och de digitala resurserna.

Var inte rädd att testa nya saker. Fortsätt att lära dig och blir bättre.
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Bilaga 1 till 3a. bilder

bild 1: fronterrummets förstasida för engelska 6

bild 2: fronterrummets förstasida för engelska 5 (och engelska A)
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bild 3: Arkivmappen med lektioner vecka för vecka /lektion för lektion. Här syns 9 av 14 
lektionstillfällen 

bild 4: 
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bild 5: 

bild 6: 

LC100N /Inlämning 3a  -  bilaga1                                                                      Henrika Florén 2013-07-16



bild 7: 

bild 8: 

bild 9: elevens namn är dolt av integritetsskäl
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bild 10: elevernas identitet dold av integritetskäl
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Bilaga  4
Intervju 2: elev  
(telefonintervju juli 2013)

kön:	
 	
 kvinna	
	

kurs:	
 	
 	

tidigare studier :

Fråga 1: Har du tidigare studerat med digitalt stöd i 1:1 miljö?

Fråga 2 kursmaterialet
 2a Hur användbar var kursboken?	

 2bHur användbart var det digitala materialet?	


• presentationer
• övningar (läsa, lyssna, formövningar)
• fakta

2c Vad behöver förbättras kring det digitala kursmaterialet?

Fråga 3 kursens upplägg och struktur
Fråga 3a: Hur upplevde du kursens upplägg med digitalt stöd?	

Fråga 3b: Vilka fördelar såg du? fördelen var att många veckor framåt var upplagda så om 
man ville kunde man gå vidare. Det fanns en tydlighet i hur mycket man skulle hinna.
Fråga 3c: Vilka nackdelar upplevde du?

Fråga 4: jämfört med ‘traditionell’ undervisning, hur värderar du undervisning med digitalt 
stöd? 

Fråga 5: Övriga kommentarer: 
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Bilaga 3
Intervju 1: elev 5 
(telefonintervju juli 2013)

kön:	
 	
 kvinna	
	

kurs:	
 	
 engelska 6	
 	

tidigare studier : universitet

Fråga 1: Har du tidigare studerat med digitalt stöd i 1:1 miljö?
nej. Inte en sån kurs som är blended. men har gått digitala distans kurser.

Fråga 2 kursmaterialet
 2a Hur användbar var kursboken?	

Ingen aning. Jag läste den inte.
 2bHur användbart var det digitala materialet?	

Ingen aning

• presentationer
• övningar (läsa, lyssna, formövningar)
• fakta

2c Vad behöver förbättras kring det digitala kursmaterialet? 
Ingen aning

Fråga 3 kursens upplägg och struktur
Fråga 3a: Hur upplevde du kursens upplägg med digitalt stöd?	

Tydlig struktur. Vecka x ska du läsa de kapitlen. Inget vad ska man göra nu.

Fråga 3b: Vilka fördelar såg du? 
Fördelen var att många veckor framåt var upplagda så om man ville kunde man gå vidare. Det 
fanns en tydlighet i hur mycket man skulle hinna.

Fråga 3c: Vilka nackdelar upplevde du? 
Ja det är svårt att säga. Kommer inte på någonting eftersom jag inte gick kursen ordentlig. Nu dök 
jag ju bara upp på lektionerna. Om man inte är van vid lärplattformen kan det ju vara svårt att 
hitta. Fast om man går på lektionen så visas du där men sen kan man ju glömma. En nackdel kan 
vara att när man bara har en lektion i veckan är det svårt att komma i kontakt med läraren. Kunde 
man skicka direktmeddelande? Direktmeddelande funktion användes inte.

Fråga 4: jämfört med ‘traditionell’ undervisning, hur värderar du undervisning med digitalt 
stöd? Med traditionellt sätt att undervisa menas här klassrumsförlagd undervisning med lärobok 
och utan någon form av digitala hjälpmedel.
Jag gick inte in och tittade på det digitala stödet så jag upplevde ingen skillnad.

Fråga 5: Övriga kommentarer: 
Jag gick för att höra det engelska språket talas. Framför allt när det talades om litteratur. Har 
redan betyg i engelska B ville fräscha upp min engelska.
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Bilaga  4
Intervju 2: elev  
(telefonintervju juli 2013)

kön:	
 	
 kvinna	
	

kurs:	
 	
 ENGENG06	

tidigare studier : slutfört gymnasium

Fråga 1: Har du tidigare studerat med digitalt stöd i 1:1 miljö?
Nej

Fråga 2 kursmaterialet
 2a Hur användbar var kursboken?
Jag lärde mig av den. Jag förstod mer när jag jobbat i den ett tag	

 2bHur användbart var det digitala materialet?	


• presentationer - vet inte riktigt 
• övningar (läsa, lyssna, formövningar) - det var bra
• fakta - det var bra

2c Vad behöver förbättras kring det digitala kursmaterialet?
Kommer inte på något jag tyckte det var bra i det hela.

Fråga 3 kursens upplägg och struktur
Fråga 3a: Hur upplevde du kursens upplägg med digitalt stöd?
Jag tyckte det var bra. 
Fråga 3b: Vilka fördelar såg du? 
Mn kunde lämna in på datorn och inte bara hålla på med papper som man gjorde förr. Det var enkelt 
man kunde lämna in på datorn och klicka så gick det iväg. Om man är sjuk kan vara med på 
lektionen via Skype. Och att du la upp allting så att det fanns där. Om mina hade missat en lektion 
så hade man kollen ändå
Fråga 3c: Vilka nackdelar upplevde du?
Tror inte jag har några nackdelar

Fråga 4: jämfört med ‘traditionell’ undervisning, hur värderar du undervisning med digitalt 
stöd? 
Det var bra för då hade man datorn hela tiden om man behövde söka eller hämta något. Det var så 
enklet allting fanns mitt framför dig. man behövde inte springa iväg till en datasal eller biblioteket.

Fråga 5: Övriga kommentarer: 
-
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