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Syftet med denna litteraturstudie är att granska hur Computer-mediated Communication 

[CMC] kan användas i engelskundervisningen för att vidare diskutera dess effekt på 

elevers skriftliga förmåga. För att besvara syftet har två frågeställningar utformas: (1) 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det av att implementera CMC i 

engelskundervisningen? (2) Vilka effekter kan CMC ha på elevers skrivförmåga i 

engelska? Först och främst måste det skapas en förståelse för vad CMC är och dess 

användningsområden i undervisningssammanhang för att skapa en bakgrund för 

forskningsområdet som denna litteraturstudie grundar sig i. CMC kan beskrivas som den 

kommunikation som sker mellan människor via ett digitalt medium som datorer. CMC är 

alltså ett kommunikationsverktyg människor kan nyttja. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) har vi observerat att på en del skolor används datorer flitigt medan på 

andra skolor används datorer mer sällan. Av denna anledning vill vi undersöka mer av hur 

datorer kan utnyttjas i kommunikation och engelskundervisning. I läroplanen står det 

beskrivet att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov samt att arbetsmiljön 

kan inkludera läromedel som exempelvis datorer för att elever på så sätt ska kunna 

utveckla kunskaper. Datorer kan vara ett av verktygen som elever kan nyttja för att 

utveckla sina kunskaper i engelska språket. Vidare kan datorer och CMC vara en del av 

de verktyg som gör att elever kan utveckla en allsidig kommunikativ förmåga (Skolverket, 

2011a, s.34). I denna litteraturöversikt har vi valt att fokusera på den skriftliga 

kommunikationen då vi människor mer och mer kommunicerar via skrift (exempelvis, E-

post, WhatsApp etcetera). Våra resultat visar på att skriftlig CMC har en positiv effekt på 

elevers skrivförmåga och att det finns tydliga fördelar, som exempelvis en positiv effekt 

på elevers motivation, med att integrera CMC i engelskundervisningen. Däremot är det av 

vikt att läraren får kompetensutveckling i hur CMC kan användas samt gör genomtänka 

didaktiska val innan CMC implementeras i undervisningen. 
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1. Inledning   
Engelska är ett språk som vi möter dagligen på TV, radio, Internet och i skola liksom ute i 

samhället. En majoritet av det svenska folket är tvåspråkigt och kan både svenska och engelska 

(Parkwall, 2009, s.98). Engelska är ett språk som många människor runt om i världen talar och 

engelskan blir därav ett sätt att kunna kommunicera med andra människor från andra 

länder. Vigmo (2010, s.5) hävdar att globaliseringen och digitaliseringen har gjort att villkoren 

har ändrats för att lära sig engelska. I avhandlingen undersöker hon hur dessa villkor påverkar 

språkinlärningen. Vigmo betonar att det är genom dessa förändringar som nya arenor kan 

skapas för lärande. Det är av denna anledning vi inspirerades till att undersöka vilka möjligheter 

teknik erbjuder för språkutveckling av engelska språket. Eftersom teknik är ett omfattande 

begrepp valde vi att fokusera på ett begrepp som kallas Computer-

mediated Communication (vanligen förkortat CMC).  CMC beskrivs som den kommunikation 

som sker mellan personer via datorer (Chandler & Munday, 2016).    

 

Teknik utgör en viktig roll i samhället idag och därför är det relevant att undersöka hur den 

implementeras i undervisningen. Genom egna erfarenheter i verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) har vi observerat att datorer i engelskundervisningen framförallt är till för att elever ska 

spela olika inlärningsspel för att exempelvis öva grammatik eller ordförståelse. Vad vi också 

har observerat är att datorer oftast används när läraren anser att det finns tid 

över. Kommunikation via en dator kan ske både muntligt och skriftligt och kan ske via olika 

tjänster som exempelvis Skype™ där man kan välja att kommunicera via text eller tal och/eller 

bild. I denna litteraturstudie kommer vi däremot endast att fokusera på skriftlig kommunikation 

för att begränsa forskningsfältet samt av personligt intresse då vi noterat ökad kommunikation 

via text hos våra elever genom olika sociala medier samt olika chattjänster så som WhatsApp™, 

Skype™, Kik ™och liknande. Genom att samhället förändras påverkas också skolan och 

undervisningen. Skogs (2015) är en av de forskare som inspirerade oss till att fokusera på just 

skriftlig kommunikation då hon framhåller det skrivna språket i exempelvis E-post och 

chattforum att vara som ett slags talspråk i skrivet format (Skogs, 2015, s.18). Genom 

undervisning ska elever utveckla kunskaper om sammanhang där engelska används samt en 

tilltro till sin egen förmåga att använda språket i varierande situationer (Skolverket, 2011a, 

s.34). Engelskundervisningen ska väcka intresse hos eleverna för att på så sätt gynna deras 

språkutveckling (Skolverket, 2011b, s.10; Skolverket, 2011c, s.53). Att använda datorer som 

ett verktyg för kommunikation, utöver den kommunikation som kan ske mellan lärare och 

elev/elev och lärare och elever mellan, skapas ytterligare en plattform där elever kan få träna 



5 
 

för att utöka sin kommunikativa förmåga. Vigmo (2010, s.5) hävdar att genom globalisering 

och digitalisering skapas nya arenor och i hennes avhandling undersöktes möjligheterna för 

lärande utanför det traditionella klassrummet. I denna litteraturstudie undersöks således vilka 

möjligheter teknik erbjuder elever för att utveckla sin engelska. Vad som också motiverar denna 

litteraturstudie är det som beskrivs i läroplanen om att engelskämnet i skolan ska ge elever 

möjlighet till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga (Skolverket, 2011a, s.34) där CMC 

kan vara ett sätt att utveckla denna förmåga.  
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2. Syfte och frågeställningar  
  

Syftet med denna litteraturstudie är att granska på vilket sätt skriftlig CMC (Computer-

mediated Communication) kan användas i engelskundervisningen för att vidare diskutera och 

problematisera effekterna av CMC på elevers skriftligförmåga.  

 

Våra frågeställningar är följande:   

1. Vilka effekter kan CMC ha på elevers skrivförmåga i engelska?   

2. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det av att implementera CMC i 

engelskundervisningen?  
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3. Bakgrund   
Inledningsvis beskrivs vad kommunikation är för att sätta det i samband med CMC. Vidare 

beskrivs styrdokument för att se vad som beskrivs om kommunikation samt digital media i 

engelskundervisningen. Därefter förklaras och definieras begreppet CMC för att få en inblick i 

dess betydelse. Slutligen följer en teoretisk förankring som många av de studier denna 

litteraturstudie har undersökt grundar sig i.  

  

3.1 Kommunikation  
 Kommunikation är en viktig beståndsdel för att lära sig ett språk och kommunikationen kan 

variera beroende på hur, var och med vem man kommunicerar. Skogs (2015, s.16) förklarar att 

språkvetare har under den tidiga delen av det tjugonde århundradet betraktat tal som det 

viktigaste föremålet för forskningen, medan det skriftliga språket betraktades som det 

sekundära. Däremot blir det tydligt att skriftspråket betraktas som viktigare i ett skolsystem där 

läskunnigheten i engelska prioriterades före den muntliga kommunikationen. Skogs hävdar att 

det kulturellt och historiskt påstås att man talar innan man skriver men att det inte är ett skäl 

nog för att det ena kommunikationssättet ska vara viktigare än det andra och att de båda är 

viktiga och lika mycket betydande att undersöka. Chafe och Danielewics (1987, refererad i 

Skogs, 2015, s.16) påstår att skillnaderna kunde bero på syftet med kommunikationen snarare 

än om meddelandet skrevs eller talades. För att analysera och förstå kommunikation är det av 

vikt att vara medveten om syftet med kommunikation, deltagarna och den sociala situation man 

befinner sig i. Hymes (1974, s.85) betonar vikten av att analysera språk i dess sociala miljö. 

Vidare menar Hymes (s.20) att det inte är språket i sig som ska vara i fokus utan 

kommunikationen och kommunikativa aktiviteter i det nätverk av människor som man befinner 

sig i. Med språk avser språkriktighet. Med andra ord menar Hymes att syftet av det som 

kommuniceras är viktigare än hur det framförs. Med avseende på att kommunikation är ett 

begrepp som inkluderar mycket har vi valt att fokusera på den skriftliga kommunikationen i vår 

litteraturstudie, eftersom det ger elever en möjlighet till att samspela skriftligt via ett digitalt 

medium till exempel Skype™ och inte känna stress över att kommunicera på ett främmande 

språk.  
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3.2 Styrdokument  
I läroplanen (Skolverket, 2011a, s.34) understryks det att människans främsta redskap för att 

lära, tänka och kommunicera är språket. Det engelska språket omger oss i vardagen och används 

inom olika områden, som exempelvis utbildning och politik (Skolverket, 2011a, s.34; 

Skolverket, 2011c, s.53). I syftesbeskrivningen av kursplanen för engelska finner man att elever 

ska kunna kommunicera på engelska i både skrift och tal (Skolverket, 2011a, s.34, Skolverket, 

2011c, s.53). I engelskundervisningen ska elever använda sig av språket såväl skriftligt som 

muntligt. Med andra ord ska eleven i enlighet med kursplanen för engelska utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga som inkluderar skriftlig och muntlig kommunikation samt att eleven 

ska kunna anpassa språket efter situation, syfte och mottagare (Skolverket, 2011a, s.34, 

Skolverket, 2011c, s.53). Syftet med undervisningen i engelska är även att elever ska få använda 

sig av olika hjälpmedel för sin förståelse, sitt lärande och sin kommunikation. Detta för att 

uttrycka sig på ett kreativt sätt för att vara språkutvecklande (Skolverket, 2011a, s.34). I 

läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011c, s.53) står det skrivet att undervisningen i ämnet 

engelska ska ge elever möjligheten att producera skrift med stöd av olika hjälpmedel. I 

kommentarmaterialet för engelska står det beskrivet att elever ska ges möjlighet att använda 

olika hjälpmedel för lärandet, förståelsen, skapandet och kommunikationen (Skolverket, 2011b, 

s.10). I skollagen står det skrivet att: "utbildningen ska främja allsidiga kontakter och en social 

gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet" (Skollagen 2010:800, 

kapitel 10, §2). Genom CMC kan alltså dess kontaktar skapas vilket skapar en god grund för 

elevers framtida liv. Samhället förändras och likaså hur man använder olika verktyg för att 

kommunicera. Många arbeten sker idag framför en dator där E-post utgör en stor del av 

kommunikationen och är en vanlig form av skriftlig kommunikation. Umgänget sker alltmer 

framför en skärm än att ses i "verkligheten". Det sker alltså i ett virtuellt rum så som olika 

chattforum etcetera. I och med ständigt nya digitala forum breddas användandet där också 

skrivandet tar allt större roll än det traditionella mötet öga-mot-öga i en verklig miljö. Därför är 

det av betydelse att sätta in elever i den digitala världen för att göra dem förberedda inför deras 

framtida liv i skolan och i samhället.  
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3.3 Computer-mediated Communication (CMC)  
 

CMC är en förkortning för Computer-mediated Communication och innebär att 

kommunikationen sker i ett digitalt medium, som exempelvis en dator (Chandler & Munday, 

2016, sökord: computer mediated communication). CMC förklaras som den kommunikation 

som sker mellan personer via datorer. Dator i detta sammanhang kan inkludera ytterligare 

elektroniska apparater så som surfplattor eller smartphones.  

 

Det finns två olika slags CMC, den ena kallas för synkron CMC där kommunikationen sker i 

realtid och den andra kallas asynkron CMC där deltagarna i kommunikationen inte behöver 

vara online samtidigt (Simpson, 2002, s.414). Simpson förklarar att synkront CMC bland annat 

inkluderar olika text-baserade online-chattar och videokonferenser och att asynkront CMC 

bland annat inkluderar E-post och diskussionsforum. CMC kan alltså både vara text och/eller 

muntlig kommunikation men i båda fallen används datorn som ett verktyg för kommunikation.  

 

I och med CMC skapas ett nytt sätt för lärare att arbeta för att utveckla elevers skrivande då nya 

arenor skapats genom digitaliseringen (Vigmo, 2010 s.5). Lärarens roll förändras från den 

auktoritativa läraren till den mer guidande läraren (Simpson, 2002, s.415). Simpson (s.414) 

förklarar asynkron CMC som ett effektivt medium för kommunikation mellan personer eller 

grupper oavsett var personerna befinner sig. När synkron CMC används, som exempelvis en 

online-chatt, kan vissa svårigheter uppstå. Dessa svårigheter kan inkludera logistiska och 

teknologiska svårigheter som exempelvis att alla involverade personer måste vara online 

samtidigt. Det är också vanligt med stavfel och förkortningar. Simpson (s.414-415) betonar 

dock att detta kan påminna om det vi ser i det talade språket.  

  

3.4 Teoretiskt perspektiv   
Många av de undersökta studierna grundar sig i den sociokulturella teorin. Teorin grundar sig i 

att eleven lär sig i samspel med andra och sin omgivning. Eleven lär sig mycket mer i en 

kollektiv verksamhet där sambandet mellan lärande och utveckling utnyttjas (Vygotskij, 1978). 

Människor lär sig alltså i sociala sammanhang och genom interaktion. CMC formges av 

samspel med andra i exempelvis en chatt via en dator.  

 

Ett grundläggande begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering (Säljö, 2010, s.185). 

Med mediering menas att människor använder verktyg eller redskap när man agerar och förstår 
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vår omvärld. Mediering sker via fysiska redskap och ett exempel på ett fysiskt redskap är datorn 

(Säljö, 2010, s.185). Inom den sociokulturella teorin diskuteras även redskap som är användbara 

inom särskilda handlingssituationer. Konsekvenser för hur ett samspel tar sig uttryck kan bero 

på hur chattrummet ser ut och hur det är konstruerat.  

 

Kommunikation kan ske på olika sätt, till exempel med bilder och den digitala tekniken 

möjliggör användningen av olika representationsformer på nya och revolutionerande sätt. I den 

sociokulturella traditionen förstås språk som ett dynamiskt och ständigt utvecklingsbart 

teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer (Säljö, 2010, s.188). Denna 

litteraturstudie vilar på den sociokulturella teorin eftersom CMC är en form av interaktion 

mellan människor då lärandet sker i samspel mellan människor genom exempelvis den digitala 

tekniken. 
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4. Metod   
Denna studie är en litteraturöversikt och kan beskrivas som en översikt över kunskapsläget 

inom ett visst område eller problem (Friberg, 2012). Genom att söka och kritiskt granska 

litteraturen forskningen för att få en översikt över området. Vår översikt är baserad på den som 

är gjord av Eriksson, Forsberg och Wengströms (2013) där litteraturen delas in i olika kolumner 

för att lättare få en översikt. Inledningsvis skildras hur informationssökningen gick till och 

därefter kommer en materialanalys.  

   

4.1 Informationssökning   
Inledningsvis gjordes en översiktlig sökning i Google Scholar, Primo, Swepub och Eric för att 

läsa rubriker. De rubriker vi ansåg beröra vårt ämnesområde läste vi abstract/sammanfattning 

av för att se om de fortfarande var relevanta för vår studie. Utifrån detta urval kunde vi därefter 

vidareutveckla vår sökning genom att göra en så kallad kedjesökning. Detta innebär att 

sökningar gjordes baserade på källans referenslista och därefter kontrollerades de nya källorna 

i enlighet med våra relevanskrav (se kriterier för inklusion, 4.1.2).  

  

4.1.1 Sökord  
I den översiktliga sökningen användes sökorden: CMC, både förkortat och inte. ESL (English 

as a Second Language), EFL (English as a Foreign Langueg), L2, samt olika trunkeringar och 

översättningar mellan svenska och engelska av orden: engelska, lära, undervisning, utveckla, 

digital, klassrum, dator, kommunikation, motivation och skriftlig. Sökningarna gjordes i de 

olika databaserna som nämnts ovan. Sökningen gav med sökordet CMC 937 000 träffar, 

Computer mediated communication gav 2 020 000 träffar, ESL gav 687 000 träffar, EFL gav 

918 000 träffar och L2 gav 3 930 000 träffar. Dessa sökord kombinerades på olika sätt för att 

få ett så relevant och maximerat sökresultat som möjligt. Eftersom sökresultatet med endast ett 

av dessa ord blev alldeles för stort och brett fick vi därefter kombinera orden för att få ett så bra 

resultat som möjligt i sökningarna. Sökord användes både på svenska och engelska för att få ett 

internationellt resultat samt även svenskproducerat material skriven på engelska. Sökorden 

valdes eftersom de relaterar till detta arbetes syfte och frågeställningar. Sökningarna gav 

internationella träffar men det förekom också någon enstaka nationell träff. 
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4.1.2 Kriterier för inkludering 

 
De begrepp som inkluderas var CMC och ESL/EFL. Vidare exkluderades material som var 

inriktad mot en icke-relevant målgrupp. Med detta menar vi en målgrupp i källan som 

inkluderade exempelvis personer som inte går i skolan. De texter som valdes ut har ett 

publikationsdatum från 1990-talet och framåt, eftersom det var under andra halvan av 1990-

talet som Internet och datorer blev vanligt i hemmen. Dock gjordes ett undantag med 

Warschauer M. (1996) Motivational aspects of using computers for writing 

and communication. Telecollaboration in foreign language learning, eftersom den återfinns i 

mycket forskning än idag.  

 

 

Kriterier skapades för att göra urvalet av resultaten relevant i förhållande till arbetets syfte. Ett 

enskilt material behövde inte inkludera alla kriterier i tabellen. Kriteriet för att inkluderas i 

denna uppsats var att materialet måste belysa CMC i relation till inlärning av engelska. För att 

ytterligare redogöra för och förtydliga urvalskriterierna följer nedan en tabell som är inspirerad 

av Mages modell (refererad i Eriksson et al. 2013).  

 

   

Undersökningsfaktor Inkluderingskriterier  

Publikation Publicerad från 1990-talet.  

CMC Forskningen måste inkludera CMC. 

Miljö Studierna ska beröra skolan och hur CMC kan påverka 

skol/undervisningsmiljön.  

Språkutveckling Studierna måste beröra elevers engelskutveckling med 

inriktning på skriftlighet. 

Målgrupp Personer som betraktas som elev eller studerande. 
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4.1.3 Söktjänster   
Sökning av studier gjordes i sökmotorerna Google Scholar och Primo. När sökningen 

genomfördes användes även databasen ERIC och SwePub. Eftersom databasen ERIC 

behandlar pedagogiskt och didaktiskt material ansåg vi att den var relevant för oss. När problem 

uppstod med att hitta ett visst material visade sig Google Scholar vara en lämplig sökmotor att 

använda sig av, eftersom Google Scholar har ett stort urval av material i fulltext som inte 

hittades i andra sökmotorer.  

  

4.2 Materialbeskrivning/Materialanalys 
Det material som ansågs relevant var två E-böcker, åtta böcker, tolv artiklar och fyra journaler. 

Ett första urval av material skedde genom rubrikerna och därefter granskades studiernas 

abstract/sammanfattning. Ett exempel på en E-bok som användes var Task-Based Language 

Learning – Insights from and for L2 Writing (2014)  Byrnes H., Manchon M. Rosa. Ett exempel 

på en artikel som användes var Language learning going global: linking teachers and learners 

via commercial Skype-based CMC, Computer Assisted Language Learning (Terhune, 2015). 

Journalen som användes var Assessing cultural awareness and linguistic competency of EFL 

learners in a CMC-based active learning context (Wu et al., 2013). Materialet granskades 

utifrån syfte och frågeställningar i denna litteraturstudie. Vid analys ställdes texterna mot 

varandra för att upptäcka likheter och skillnader. Vi försökte hitta en röd tråd mellan texterna 

när vi valde material. Den röda tråden innebar att materialen skulle behandla språkutveckling 

(ESL/EFL) och CMC. För att materialet skulle anses som relevant skulle det beröra 

skriftlig CMC. Däremot kunde material som berörde CMC generellt ändå användas i 

bakgrunden. Materialet som hittades jämfördes och ställdes mot varandra för att se om de 

skiljer sig gällande deras resultat eller om de kommer fram till samma slutsats. Om likheter 

utifrån tabellen ovan upptäcktes kunde materialen stärka varandras trovärdighet. Om olikheter 

upptäcktes kunde de diskuteras i denna litteraturstudie. Vi analyserade källorna genom att först 

skapa en bilaga (se bilaga 1) för att få en översikt över de källor vi valt ut. Därefter jämfördes 

de genom att ta ut teman i varje källa för att hitta likheter och skillnader. Utifrån tabellen i 4.1.2 

gjordes en bedömning om källorna kunde användas eller inte. De källor som sållades bort var 

de källor som inte visade några likheter med de källor som skulle beröra kriterierna i tabellen. 

Källorna skulle behandla de kriterier som återfinns i tabellen ovan.  
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5. Resultat  
Resultatet består av tre huvudaspekter nämligen miljö, interaktion samt motivation i relation 

till CMC. Inledningsvis beskrivs olika miljöer där kommunikation utspelas. Sedan skildras för- 

och nackdelar med en digital gentemot en icke-digital lärandemiljö. Därefter skildras hur 

interaktionen mellan avsändare och mottagare påverkas av CMC. Avslutningsvis diskuteras 

CMC och dess effekt på motivationen till att lära. 

 

5.1 Miljö – effekten av CMC 
Det finns olika miljöer där kommunikation kan ske. Den ena är verklig och den andra virituell. 

Kommunikation kan dels ske i en verklig värld i exempelvis ett klassrum där eleverna 

kommunicerar genom att skriva med penna på papper (brev). Likväl kan det ske i en digital, 

virituell värld där elever kan kommunicera genom en dator via exempelvis E-post eller andra 

digitala tjänster. Miljön där elever befinner sig genom att använda datorer (CMC) skapar en 

plats där kommunikation är ett sätt för att lära (Skogs, 2015, s.27), vilket har en grund i den 

sociokulturella teorin där lärande sker i samspel med andra (Vygotskij, 1978). Skogs (2015, 

s.27) hävdar att elever i detta sammanhang har ett gemensamt mål att lära och kommer att 

interagera med varandra på ett sätt som alla involverade kan förstå. Hon hävdar att tillsammans 

kan de skapa en gemenskap för lärande vilket gör att elever känner tillhörighet (Skogs, 2015, 

s.41). Även om deltagarna inte var överens började de alltid med att skriva positiv feedback 

(Skogs, s.52). Skogs belyser att uppdraget inte gick ut på att vara överens eller oense utan 

snarare om att upprätthålla goda sociala relationer med andra. Det som elever oftast svarade på 

var textmeddelanden som väckte känslor och minnen (Skogs, s.48). Skriftlig CMC engagerade 

elever till att kommunicera med varandra och diskutera åsikter och deltagarna kunde själva 

bestämma vad de ville svara på eftersom de kände en trygghet i att svara på det som aktiverar 

dem först. Att formulera sig skriftlig ger många elever modet att våga uttrycka sig på ett 

främmande språk som engelska (Satar & Özdener, 2008, s.171.  En anonym miljö som kan 

finnas över internet via en dator minskar oron som elever kan känna i andra fall (Satar & 

Özdener, 2008, s.171). Skogs (2015, s.5) hävdar att diskussionsforum där elever får uttrycka 

sig skriftligt kan ge en grund för det akademiska skrivandet för de elever som ännu inte 

behärskar ett traditionellt akademiskt samtal.  
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5.1.1 Ett digitalt respektive ett icke-digitalt klassrum  
Det finns ett digitalt samt ett icke-digitalt klassrum. Med ett digitalt klassrum menas en 

mötesplats skapad genom CMC där människor kan kommunicera både synkront som sker i 

realtid (med båda parter online samtidigt) och asynkront när parterna inte behöver vara online 

samtidigt. Ett icke-digitalt klassrum är ett traditionellt klassrum där lärare och elever delar 

samma rum vid samma tidpunkt. I styrdokument som läroplanen (Skolverket, 2011a) talas det 

om att ge eleverna olika hjälpmedel för att kommunicera och ett av dessa verktyg skulle kunna 

vara CMC då det kan skapa ett digitalt klassrum som kan nås dels i det traditionella (tidigare) 

icke-digitala klassrummet men också vid andra tillfällen och i andra rum.  

 

Genom att använda CMC blir elever blir säkrare i sin engelska och deras förtroende för 

användningen av engelska växer (Wu, Marek och Chen, 2013, s.16). Wu et al. (2013, s.16) 

betonar hur deltagarna i deras studie tyckte att de hade gynnats av integreringen av tekniken i 

undervisningen. Lin (2014, s.121) hävdar ett digitalt, skriftligt verktyg såsom E-post kan 

fungera som ett sätt för en användare att dölja sin identitet och förbli anonym när man 

kommunicerar. I och med en ständig teknologisk utveckling blir det bara enklare och enklare 

för användarna vilket innebär att det blir lättare med ett samarbete över Internet och ett 

nätverkande (skrivande) på engelska (målspråket) blir mer flexibelt och anpassningsbart (Lin, 

2014, s.125).  Lin (s.121) hävdar även att använda skriftlig CMC innebär också att användaren 

på ett enkelt sätt kan redigera det man skriver vilket uppmuntrar reflektion under skrivandets 

gång. Deltagarna i Terhunes studie (2015, s.1078-1080) var positiva till användandet av CMC 

i engelskundervisningen. Däremot upptäckte Terhune (s.1080) att trots denna positivitet 

använde sig en majoritet av eleverna inte engelska efter skoltid. Han beskriver att de flesta 

elever som lär sig engelska som ett andraspråk eller främmandespråk har få möjligheter att 

använda engelska utanför klassrummet (s.1071). Sundqvist (2012; 2014; 2017) har enskilt, och 

i samarbete med andra, genomfört ett flertal studier baserat på elevers fritidsengelska 

(extramural English). I dessa studier påvisas motsatsen av det Terhune påstår, det vill säga att 

elever använder sig av engelska utanför klassrummet. Däremot är det av vikt att påpeka att 

Sundqvist har genomfört sina studier i Sverige och Terhune genomförde sin studie i Filipinerna. 

Det kan finnas en kulturell skillnad som gör att elever har olika förutsättningar för att använda 

sig av engelska utanför klassrummet. Emellertid belyser Terhune (2015, s.1088) att genom att 

fler och fler lär sig engelska och i och med att teknologin utvecklas skapas det fler möjligheter 

för elever att använda sig av engelska även under fritiden. Alltså genom att en förbättrad 

Internetuppkoppling och att teknologin utvecklas skapas fler möjligheter för kommunikation 
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att ske oavsett var i världen man än befinner sig. Det finns även andra tydliga fördelar med att 

använda CMC i undervisningen. Ytterligare fördel med CMC i engelskundervisningen 

menar Muhamad (2014, s. 114) är att CMC kan bidra till en autentisk och meningsfull 

interaktion mellan elever. Wu et al. (2013, s.9) hävdar att användningen av teknologi [CMC] 

inte bara är bra utan att det är vitalt för att på så vis förbereda elever för ett alltmer globalt 

samhälle. Att skriva via en dator i kontrast till penna och papper gör att elever kan kommunicera 

i realtid och få svar direkt istället för att invänta respons från den man talar med. Mullen, Apple 

och Shanklin (2009, refererad i Terhune, 2015, s.1074) beskriver att det kan kännas pinsamt för 

elever att kastas in i en konversation även om detta sker över internet via en dator. Dock är det 

då är lärarens ansvar att göra elever mer bekväma i situationen genom att förbereda dem 

(Mullen et al., 2009, refererad i Terhune, 2015, s.1074). Mullen et al. (2009, refererad i Terhune, 

2015, s.1073-1074) föreslår att detta kan göras genom att elever får lära känna teknologin och 

detta sätt att kommunicera på. Alltså måste elever få möjlighet att använda det innan de ska 

börja kommunicera med någon så att fokus då hamnar på det som faktiskt ska skrivas. Även 

klassdiskussionen kan hjälpa elever att bli mer säkra i att arbeta med CMC.   

 

Vad som skulle kunna ses som problematiskt med att använda medier i engelskundervisningen 

är att det tar tid att koppla upp sig och att det, enligt Terhune (2015, s.1074), sätter ett stort 

ansvar på läraren. Elever måste förberedas i hur de ska göra och hur man ger varandra feedback. 

Naturligvis gäller inte det endast CMC utan det finns andra aspekter av undervisningen där 

eleverna bör kunna ge varandra feedback. En ytterligare faktor är att elever måste 

uppmanas till att inte använda, till exempel, förkortningar eller ett olämpligt skriftspråk, även 

om de kan välja att vara anonyma i ett chattforum.  

 

5.2 Interaktion   
CMC är ett datorbaserat lärande i en digital miljö där personer kan interagera med varandra 

(Chandler & Munday, 2016, sökord: computer mediated communication). I och med 

digitaliseringen blir nätverkande enklare vilket innebär att skrivandet blir mer flexibelt och 

lättare att använda vilket i sin tur skapar möjligheter för att engagera eleverna i Internetbaserade 

aktiviteter som underlättar interaktion (Lin, 2014, s.121;125). CMC skapar också möjligheter 

för elever att i en digital miljö kunna reflektera över och redigera texten vid behov (Lin, s.121) 
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CMC genererar en kommunikationsmiljö som möjliggör interaktion mellan människor runt om 

i världen. Detta skapar en stimulans för människor att lära sig och använda ett främmande språk 

genom att skapa sig ett behov av att dela och skapa en nyfikenhet för både världen och för 

andra, vilket ger en verklig anledning för språkinlärning. Genom sin sociala och interaktiva 

natur skapas nya möjligheter för lärande. Satar och Özdener (2008, s.85) refererar 

till Ganem Guiterrez (2003) som beskriver tre olika sätt att förbättra och utveckla språket. För 

det första påvisas möjligheten för elever att jämföra språket med sitt modersmål. Vidare ges 

elever också möjlighet att testa hur språket fungerar samt att reflektera över språket. CMC 

erbjuder en testmiljö där elever kan prova, reflektera och utvärdera sin egen prestation genom 

verklig interaktion och autentisk feedback där lärare och elev eller elev och elev tillsammans 

rättar skrivningen/stavningen. Genom att det sker digitalt är en ändring i texten enkel för både 

lärare och elev att göra och det kan ske i realtid. CMC är på så sätt fördelaktigt till skillnad från 

penna och papper då det dröjer innan elev kan få feedback och sedan måste skriva om hela 

texten vid omskrivning.    

 

5.2.1 Sändare och mottagare   
Tidigare har det varit mer problematiskt för elever att kunna kommunicera med 

modersmålstalare i och med att det var en långsammare process. Däremot i och med att Internet 

och teknologi har utevecklats har detta blivit enklare. Följaktligen är Internet och datorer ett bra 

verktyg för elevers språkutveckling då de kan kommunicera med människor runt om i världen 

(Terhune, 2015, s.1071-1072; Mullen et al., refererad i Terhune, 2015, s.1071; Muhamad, 2014, 

s.113).  I och med Internet har detta förenklats och möjliggjort att skriftlig kommunikation kan 

ske i realtid till skillnad från brevväxling innebar att både sändare och mottagare fick vänta på 

respons. Terhune (2015, s.1072) vidmakthåller även att för att skapa en meningsfull interaktion 

på engelska väljer många elever att resa utomlands eller delta i program man kan läsa utomlands 

vilket är en bekostnad att genomföra. Internet och teknologi till viss del kan ersätta detta genom 

bland annat program som Skype™ och eleven kan på så vis få kontakt och interagera med 

modersmålstalare (Terhune, 2015, s1074.). Genom Skype™ kan elever skriva via en skärm som 

är en av flera olika kommunikationsvägar som CMC erbjuder.  

 

Terhune (2015, s.1072;1074;1088) påvisar positiva effekter av att kunna tala med en 

modersmålstalare istället för en klasskamrat men det finns emellertid de som påvisar en annan 

bild av detta. Lin (2014, s.135) redogör för fyra olika faktorer som kan påverka effekten av 
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CMC vid andraspråksinlärning, nämligen miljö, elevens kunskaper/färdigheter, samtalspartners 

kunskaper/färdigheter samt uppgiftstyp. Vad hon vidare framhäver är vikten av lärarens 

effektiva pedagogiska val, det vill säga att läraren skapar en tydlig uppgift med ett tydligt syfte. 

Terhune kom till slutsatsen att kommunikation med en klasskamrat eller annan likbördig är att 

föredra över en modersmålstalare alternativt lärare (s.1073-1074; 1088). Det finns alltså både 

för-och nackdelar med att använda samtalspartner från andra länder som har engelska som 

modersmål. Vad som är tydligt är dock vikten av en meningsfull interaktion vilket inte uppnås 

med endast kommunikation med läraren då det kan bli enformigt. Detta understryker vikten av 

att välja mottagare samt att tydliggöra och variera mottagare efter uppgiftens syfte. För att det 

ska vara en meningsfull interaktion krävs det att båda parter utbyter information med varandra. 

 

 

5.3 CMC som en motiverande faktor vid språkinlärning   
CMC har visat sig öka motivationen för språkinlärning och utveckla elevers språkliga 

prestationer. Forskning inom CMC har, enligt Mahmood et al. (2014, s.73- 91, s. 81), visat att 

datorer kan vara motiverande för elever när de lär sig och studerar språk, 

vilket Warschauer (1996, s.9; 11) stärker där han belyser att datorstödd undervisning ökar 

elevers motivation. Elever i Warschauers studie visade på en positiv inställning till att använda 

datorer i undervisningen eftersom de visar motivation, delaktighet och lärande (1996, 

s.9). Warschauer menar att motivation ligger till grund för språkinlärning. Vidare 

hävdar Warschauer att CMC förbättrar elevers motivation till att kommunicera eftersom CMC 

är mindre skrämmande då kommunikationen sker skriftligt genom en dator(s. 5-

8). Warschauer påpekar att oavsett EFL/ESL visades en positiv inställning till lärande med 

datorer och att de bästa resultaten uppnås när online-aktiviteter är integrerade i elevuppgifter. 

De motiverande aspekterna av datorstödd språkinlärning och CMC bidrar till att elever får 

ytterligare möjligheter att samspela och kommunicera på engelska (Warschauer, 1996, s.6-7; 

9). Tillkomsten av E-post gör inlärningen även mer global, där kommunikationen inte bara sker 

inom klassen utan även internationellt (Wang, 1993, refererad i Mahmood, 2014 s.72). 

Skillnaden mellan ett traditionellt brev och E-post är att E-post kan ske i realtid vilket innebär 

att respons kan ges och mottagas snabbt. E-post ökar elevers motivation till att skriva eftersom 

den anses vara ett mindre hotfullt kommunikationsmedel. Brown och Julian (2012) påpekade 

att majoriteten av skrivuppgifter som tilldelats andraspråkselever tenderar att rikta sig mot 

uppgiftens mottagare som skapar meningsfulla syften. Lärare kan öka elevers motivation 
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genom att hjälpa elever få kunskaper och färdigheter kring hur en dator används. Det ger dem 

goda möjligheter och drivkraft till att använda sig av elektronisk kommunikation och integrera 

CMC i målet med språkundervisningen. Byrnes och Manchon (2014, s.139) hävdar att CMC 

har en potential att främja språkinlärning. Mackey och Gass (2005, refererad i Byrnes 

och Manchon, 2014, s.139) delar samma tanke eftersom att CMC förstärker möjligheterna för 

elever att uppmärksamma språkliga former samt ger en mindre stressfull miljö. Av den 

anledningen kan CMC skapa rikliga möjligheter för eleverna att utveckla sitt skrivande.   

 

5.3.1 Varför CMC i undervisningen?  
Lin (2015, s.134) belyser att användningen av CMC i språkklassrummet skapar även ett socialt 

sammanhang. Brown och Julian (2012) har genomfört en studie där de undersöker betydelsen 

av en ”autentisk” mottagare i en CMC miljö där målgruppen är elever som ska lära sig engelska 

som andraspråk. Brown och Julian (2012, s.444-448) påvisar i sin studie att eleverna var mer 

motiverade och var engagerade i att lära sig. Detta eftersom de hade ett tydligt och motiverande 

syfte med sitt skrivande. Under projektet uttryckte sig en elev som följande: ”ärligt talat är jag 

orolig. Inte för mina engelskkunskaper, utan jag är orolig att de inte kommer förstå sig på 

Turkiet. Kanske kommer de missförstå vad jag menar […] jag känner att jag representerar 

Turkiet.” (s.448, egen översättning). Uppgiften innebar att elever skulle representera landet de 

kom från vilket delvis fick dem att känna att de spelade en viktig roll då de hade en skyldighet 

att ge en korrekt bild av landet för mottagaren men det fick också elever att känna en oro. Denna 

oro har en positiv konsekvens, nämligen att den motiverade eleverna till att göra sitt bästa då 

de var medvetna om mottagare och kände sig ansvariga för andras förståelse och lärande 

(Brown & Julian, 2012, s.444-448).  

 

I en meta-studie av Lin (2014) poängteras att forskning har visat positiva effekter av CMC när 

det gäller andraspråksinlärning och Lin (2014, s.135) förspråkar CMC som ett komplement till 

kommunikation i det traditionella klassrummet. Byrnes och Manchon (2014, s.138) påpekar att 

när CMC integreras i språkundervisningen kan vi förvänta oss ett engagemang bland elever i 

skrivprocessen. Skrivandet får ett syfte då eleven har något viktigt att kommunicera till 

mottagaren och det uppstår en samarbetsförmåga bland elever eftersom de arbetar mot ett mål 

och skriver till en autentisk person1. Vidare påpekar Byrnes och Manchon (2014, s.139) att 

                                                           
1 Med autentisk person menas en verklig person eleven kommunicerar med för att utbyta information i 
kontrast till en påhittad mottagare som inte finns.  



20 
 

skriftlig CMC ger elever möjligheten att redigera sina texter med hjälp av olika verktyg och på 

så sätt lära sig att stava ord. Byrnes och Manchon (2014, s.145) hävdar att 

skriftlig språkinlärning via CMC ger elever möjligheten att våga engagera sig, reflektera, 

upptäcka, analysera och dela med sig av olika åsikter och tankar. Lin (2014, s.128;131;134) 

hävdar att det är de elever i svårigheter som påvisas ha störst nytta av att kommunicera i en 

CMC-miljö. Detta antyder alltså att CMC är ett verktyg som skapar en möjlighet för elever i 

språksvårigheter att lyckas på grund av dess unika förutsättningar så som anonymitet, 

möjligheter att reflektera samt att korrigera och förbättra språket på ett enkelt sätt. 
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6. Diskussion 
Inledningsvis diskuteras de resultat som påträffats i denna litteraturstudie. Här problematiseras 

forskningsområdet ytterligare och även de olika begränsningar och möjligheter med resultatet. 

Därefter diskuteras metoden där förklaras hur vi gick tillväga och hur vi analyserat de källor 

som använts i denna litteraturstudie. Därefter avslutas arbetet med en diskussion om framtida 

forskningsmöjligheter.  

6.1 Resultatdiskussion 

Det finns många fördelar med att använda sig av CMC i engelskundervisningen. Men varför 

skriva via en dator istället för att använda sig av penna och papper? Varför E-post istället för 

brevväxling? Det kan finnas fler anledningar till detta. Att skriva på en dator gör elever positivt 

inställda och motiverar dem vilket är grunden till att lära (Terhune, 2015; Warchauer, 1996, 

Mahmood et al., 2014). Det finns också en smidighetsfaktor i användandet av dator istället för 

penna och papper. När man skickar E-post skickas meddelandet direkt och de kommer fram i 

samma stund som du har klickat på skicka vilket är en kontrast till brevväxling då alla brev 

måste samlas in och läggas i kuvert samt frankeras för att sedan skickas iväg via en postlåda. 

Vad som också är enklare med att skriva via en dator istället för penna och papper är att elever 

på ett enkelt sätt kan redigera sin text oavsett var i texten det ska omskrivas. Vidare undviks 

problem med handstil om de skrivs på dator. Genom att det är enklare för elever att redigera 

texten på datorn skapas möjligheter för elever att utveckla sin skrivförmåga i engelska (Lin, 

2014). En fördel med CMC gentemot att skriva med penna och papper är de olika program som 

finns på datorn som kan hjälpa de som är skrivsvaga eller har dyslexi. En betydande skillnad 

mellan E-post och brevväxling är att det kan ske i realtid. Mottagaren behöver inte längre 

invänta svar över en längre tid utan även skriftlig kommunikation kan ske direkt. Dock oavsett 

hur den skriftliga kommunikationen sker har tydliggörande av mottagare poängterats som 

essentiellt (Brown & Julian, 2012). Emellertid bör man ha i åtanke att en dator aldrig kommer 

vara lösningen till allt inom skolan. En dator bör inte ersätta penna och papper helt, men det 

finns vissa användningsområden där en dator kan vara ett bra komplement i undervisningen.  

 

Terhune (2015) hävdar att genom att kommunicera via datorer skulle elever gå miste om den 

kulturella upplevelsen av att resa till ett främmande land. Detta ställer vi oss kritiska till. Varför 

skulle man inte kunna dela en kulturell upplevelse via en dator? Och varför skulle man inte 

kunna kombinera båda delarna? Naturligtvis kan man inte ersätta den kulturella erfarenhet man 

får av att resa genom att endast prata med någon från en annan kultur. Dock kan eleven få en 
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ökad kulturell förståelse genom att skriva och diskutera med en mottagare från en annan kultur. 

I Brown and Julians studie (2012) så fann de en ökad motivation genom en medvetenhet kring 

mottagare samt en ansvarskänsla att kommunicera information som ansågs viktig, det vill säga 

att skriva om landet de kommer ifrån som blir en slags kulturell upplevelse för båda parter.  

Wu et al. (2013) betonar att tekniken är en viktig del i det allt mer globaliserade samhället. I 

läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a) betonas, bland annat, att undervisningen ska 

vara elevnära. Eftersom teknik är vanligt i Sverige och något elever möter dagligen kan CMC 

vara ett sätt att närma sig eleverna och utveckla deras skrivande på samma gång. Även i 

läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011c, s.53) betonas det att elever ska få använda 

olika hjälpmedel och medier samt ta till vara på omvärlden som en resurs. CMC skulle således 

kunna vara ett sätt för elever att utveckla sina engelskakunskaper. Att texten digitaliseras skapar 

möjligheter för elever och lärare att se tillbaka på tidigare texter för att tydliggöra för eleven 

vad eleven lärt sig genom att kontrastera tidigare kunskaper av skrivande med nya. Vad som 

kan vara problematiskt med CMC är hur beroende undervisningen blir av en fungerande 

Internetuppkoppling och fungerande teknik (dator). Det kan också vara problematiskt att 

använda i undervisningen då det är av vikt att läraren är utbildad i att använda datorer samt 

olika program/appar/hemsidor. Precis som att välja läromedel kan det till en början vara 

tidskrävande för läraren att sålla ur och hitta det som passar bäst i undervisningen. För att det 

ska fungera väl i praktiken behövs alltså någon slags fortbildning i hur CMC kan användas i 

undervisningen. Om skolan ska kunna bli digitaliserad behöver lärarna kompensutveckling 

vilket är något vi har uppmärksammat baserat på den forskning vi har tagit del av Skolverket 

(2016). Många av de studier som gjorts är baserade på universitetsstudenter. Vi efterlyser 

forskning där yngre elever är deltagare för att se om de är någon skillnad på resultat. Om sådan 

forskning visar på samma positiva resultat som de studierna vi har läst skulle de troligen ha 

effekter på undervisningen i grund- och gymnasieskolan. Däremot tror vi att om CMC ska 

integreras krävs det att eleverna blir undervisade i hur de använder tekniken. Vidare för att 

eleverna ska bli effektiva skribenter bör de lära sig tangenter på ett tangentbord och liknande 

färdigheter. Detta ställer alltså krav på skolan och läraren för att maximera lärandet.  

Avslutningsvis är det tydligt för oss att CMC har dels sina nackdelar men framförallt sina 

fördelar. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att CMC är ett bra hjälpmedel för att stötta elevers 

skrivförmåga i engelska. Det är ett användbart och lätthanterligt verktyg för elever att använda 

och de kan enkelt redigera sin text som läraren givit feedback på (Lin, 2014). Följaktligen blir 
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det alltså tydligt att användandet av CMC i engelskundervisningen gynnar alla elevers 

skrivförmåga samt att fördelarna uppväger nackdelarna.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Genom att göra en litteraturöversikt kring CMC kunde vi finna mycket relevant forskning. På 

grund av att denna studie är begränsad så exkluderades material som tog upp CMC ur ett 

muntligt perspektiv. Detta är något man skulle kunna forska vidare på med ett syfte som 

exkluderar skriftlig CMC alternativt inkluderar både skriftlig och muntlig CMC. Vad som 

ibland till en början upplevdes som relevant kunde ibland anses som irrelevant på grund av att 

materialet fokuserar på engelska som första språk istället för andraspråk. Mycket internationell 

forskning fick exkluderas då de undersökt hur CMC används i situationer då engelska 

undervisas som första språk. Sådan forskning valdes bort då engelska undervisas som ett 

främmande språk i Sverige. 

CMC förutsätter att man har en samtalspartner/mottagare. Därför är den sociokulturella teorin 

lämplig teori att grunda sig i när man genomför forskning inom detta område. Vygotskij (1978) 

talar om att vi lär i samspel med andra vilket är en grundpelare inom CMC då CMC är 

kommunikation i en digital miljö i samspel med andra.  

Vad vi fann särskilt intressant i och med denna litteraturöversikt inom detta ämne är hur långt 

tillbaka i tiden man har forskat om CMC och dess användningsområden. Vi valde att begränsa 

oss till 2000-talet för att vi ville ha så relevant och nutida forskning som möjligt men redan 

under senare delen av 90-talet genomfördes mycket forskning för att utforska CMCs 

användningsområden. Stor del av den forskning vi tog del av var forskning från andra länder. 

Vad som kan ifrågasättas är hur översättningsbara dessa resultat är till skolor i Sverige. Vi 

efterfrågar alltså mer forskning på nationell nivå som kan utforska effekter av CMC i en svensk 

skolmiljö. 

När materialet sedan analyserades hittade vi en del nyckelförfattare som återkom och vi kunde 

utifrån det göra kedjesökningar. Ett problem som uppstod var att en del kedjesökningar inte gav 

tillgängliga resultat. Otillgängliga sökresultat var exempelvis resultat som inte var tillgängliga 

via högskolebiblioteket i Jönköping. Vi valde då att gå vidare och inte ödsla för mycket tid på 
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att söka efter dessa källor. Hade mer tid funnits att tillgå så hade vi kunnat söka vidare i 

exempelvis databaserna eller sökmotorerna med andra sökord alternativt utveckla sökningarna 

vi genomförde. Olika material berör olika teman vilket gjorde att det kunde uppstå svårigheter 

kring att ställa materialen mot varandra. Det kan finnas svårigheter kring att analysera material 

som är olika varandra men genom att systematisk sammanställa materialet så kunde en analys 

genomföras. Genom att systematisera analysen kunde likheter och skillnader tydliggöras och 

materialen kunde ställas mot varandra. 
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7. Avslutande ord 

Avslutningsvis är CMC ett relevant och aktuellt ämne då dator och andra digitala verktyg är en 

så stor del av vår vardag. Vad vi saknar i den forskning som har genomförts hittills är en svensk 

målgrupp i en svensk skola med svensk läroplan. Majoriteten av forskningen fokuserar på äldre 

studenter på universitetsnivå ofta med syfte för att ta reda på hur studenter på distans kan ta del 

av kurser och vilka fördelar respektive nackdelar det har att studera via Internet/en dator. Vad 

vi efterlyser är forskning som också riktar in sig på yngre åldrar för att ta reda på hur CMC 

skulle kunna användas i exempelvis årskurs 5 och vilka effekter det skulle kunna ha. Vi 

efterlyser även mer nationell forskning inom detta forskningsområde. Terhune (2015) hävdar 

att lärarens didaktiska val är viktiga för att CMC ska vara framgångsrikt. Vad som skulle vara 

intressant är att undersöka vilka didaktiska val som är mer framgångsrika än andra. Detta är 

något vi önskar framtida forskare kommer att undersöka vidare.  

Baserat på det vi hittade i vår litteraturöversikt påvisar CMC positiva effekter på elevers 

språkinlärning och det skulle därför vara relevant att forskning bedrivs på nationell nivå och på 

en yngre målgrupp för att se hur det kan integreras i skolan som ett verktyg. Vad som skulle 

behövas därefter för att det ska fungera i praktiken tror vi är en plan som är lätt att följa av lärare 

och möjligtvis en fortbildning för lärare som är intresserade av att använda sig av detta i sin 

dagliga undervisning.  
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