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Abstract 
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In today’s modern society, we are all expected to understand the technology of information and 

communication (ICT), and this holds especially for students, as ICT is believed to enhance their learning 

of language. This study is about the utilization of ICT in English classes given to the second-grade 

students of primary schools. Therefore, the essay strives to look into the possibilities ICT brings as well 

as its limitations when it comes to its accessibility. In this respect, Svensson´s (2008) classification (ICT 

as automation, ICT as a tool, and ICT as an arena) is applied to the ways teachers use ICT today. In 

addition, Lindstrom´s and Pennlert´s (2013) theory, which they call “ramfaktorsteori” in Swedish, will 

also be considered, as it highlights the fact that there are both inner and outer factors determining how 

the “teaching” is affected by ICT.  

Ultimately, my findings conclude that teachers use the ICT tools in more ways than they explain without 

knowing it. However, most teachers still use traditional “learning-aids” more than ICT. They combine 

the ICT tools they have with, for example, stencils. I believe this is due to the teachers not being 

knowledgeable enough about leveraging ICT. This can be remedied by having the teachers attend IT 

courses for them to be able to properly develop their students’ language skills. For the purpose of my 

analysis I have used both observations and interviews to get a deeper understanding what teachers 

believe they do in their English lessons. Lastly, my aim was to find out whether the teachers really teach 

the students what they assume they teach them when using ICT. 
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Nyckelord: IKT i engelskundervisning, IT, ramfaktorsteori, IKT-kompetens, IKT-användning 

 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 

Abstract	...........................................................................................................................................................	2	

1.	Inledning	.....................................................................................................................................................	5	

2.	Bakgrund	.....................................................................................................................................................	5	

3.	Syfte	och	frågeställningar	...........................................................................................................................	7	

4.	IT-	och	IKT-begrepp	....................................................................................................................................	7	

5.	Teori	............................................................................................................................................................	8	
5.1	Fyra	olika	sätt	att	använda	IT	i	språkundervisningen	..........................................................................................	8	

5.1.1 IT som automat	............................................................................................................................................	8	
5.1.2 IT som verktyg	..............................................................................................................................................	9	
5.1.3 IT som arena	................................................................................................................................................	9	

5.2	Ramfaktorteorin	..................................................................................................................................................	9	
5.2.1 Tid	..............................................................................................................................................................	10	
5.2.2 Personal	.....................................................................................................................................................	10	
5.2.3 Ekonomi	.....................................................................................................................................................	10	
5.2.4 Närsamhället	..............................................................................................................................................	11	

6.	Tidigare	forskning	.....................................................................................................................................	11	
6.1	Kritik	mot	IKT	.....................................................................................................................................................	13	

7.	Material	och	metod	..................................................................................................................................	13	
7.1	Kvalitativ	forskningsmetod	................................................................................................................................	14	
7.2	Urval	av	informanter	och	avgränsningar	...........................................................................................................	15	

7.2.1 Presentation av lärarna	.............................................................................................................................	15	
7.3	Studiens	genomförande	....................................................................................................................................	16	

7.3.1 Genomförandet av observation	..................................................................................................................	16	
7.3.2 Genomförandet av intervju	........................................................................................................................	17	

7.4	Forskningsetiska	principer	.................................................................................................................................	18	
7.5	Validitet	och	reliabilitet	.....................................................................................................................................	18	

8.	Resultat	och	analys	...................................................................................................................................	19	
8.1	Resultat	och	analys	av	observationer	................................................................................................................	19	

8.1.1 IT som automat	..........................................................................................................................................	20	
8.1.2 IT som verktyg	............................................................................................................................................	21	
8.1.3 IT som arena	..............................................................................................................................................	23	

8.2	Resultat	och	analys	av	intervjuer	......................................................................................................................	24	
8.2.1	Resultat	och	analys	av	ramfaktorsteorin	........................................................................................................	25	

8.2.1 Tid	..............................................................................................................................................................	25	
8.2.2 Personal	.....................................................................................................................................................	26	
8.2.3 Ekonomi:	....................................................................................................................................................	27	
8.2.4 Närsamhället:	............................................................................................................................................	28	

9.	Diskussion	och	slutsatser	..........................................................................................................................	29	
9.1	Diskussion	av	det	empiriska	resultatet	utifrån	tidigare	forskning	.....................................................................	31	
9.2	Didaktiska	implikationer	....................................................................................................................................	32	
9.3	Vidare	forskning	................................................................................................................................................	33	

Litteratur:	......................................................................................................................................................	34	
Elektroniska	källor	...................................................................................................................................................	35	
Otryckta	källor	.........................................................................................................................................................	36	



 4 

Bilaga	1	 Intervjuguide	............................................................................................................................	37	

Bilaga	2		 Tabell	1	observation	.................................................................................................................	38	

Bilaga	3		 Tabell	2	intervjuer	....................................................................................................................	39	
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1. Inledning 

I det moderna samhället ställs det krav på att kunna behärska informations- och kommunikationsteknik 

(hädanefter IKT). Detta gäller också skolans värld och Skolverket poängterar att lärare ska använda sig 

av IKT i sin undervisning (Skolverket 2013:42). Denna studie handlar om IKT i språkundervisning på 

lågstadiet och särskilt i undervisningen i ämnet engelska.     

 

Skolinspektionen (2010:22) belyser att det traditionella undervisningsmaterialet, vilket till största del 

består av läromedel i form av textbok, glosor och arbetsbok, är dominerande i undervisningen. 

Forskning kring användandet av IKT i engelskundervisningen visar att lärare använder traditionella 

läromedel i större utsträckning än IKT. Samtidigt betonar Skolinspektionen (2010) att det är 

betydelsefullt att elever använder sig av olika IKT-verktyg för att främja deras språkinlärning. Genom 

att erbjuda eleverna olika verktyg menar de att eleverna utvecklar deras språkfärdigheter i ämnet 

engelska (2010:15).  

 

Med detta i åtanke skulle det vara intressant att ta reda på hur verksamma lärare använder sig av IKT i 

undervisningen. Studien fokuserar hur lärare använder IKT i engelskundervisningen samt syftet kring 

användandet av IKT. Studien kommer även att behandla de möjligheter och begränsningar som lärarna 

upplever att de har i skolorna när det kommer till användningen av IKT. Jag har valt 

engelskundervisningen för att Skolverket lyfter fram att IKT är särskilt användbart för språkinlärning.  

 

2. Bakgrund  

I läroplanen poängterar skolans uppdrag att främja elevers lärande samt förbereda dem för att leva och 

verka i samhället (Lgr11 2016:9). Läroplanen betonar användningen av IKT i undervisningen. Det syftar 

till att främja elevers utveckling samt förbereda dem i det kommande samhället. Man ställer krav på att 

elever ska kunna använda sig av modern teknik i sitt ”kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande” (Lgr11 2016:14). I kursplanen för engelska står det att människans främsta redskap för att 

kommunicera är språket. Det engelska språket omger oss i vardagen och ger oss möjligheten att ingå i 

olika sociala sammanhang, som till exempel att eleverna ska möta talad engelska och texter från olika 

medier (Lgr11 2016:30).   

Skolverket har tagit fram ett kommentarmaterial som är riktat till rektorer samt lärare. Där avsikten är 

att få bredare och djupare förståelse för kursplanens innehåll (Skolverket 2011:4). Skolverket (2011) 

betonar vikten av det engelska språket. De menar genom att behärska språket kan individer delta i en 
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värld med många internationella kontaktytor (Skolverket 2011:8). I kursplanen för engelska står det att 

elever ska söka, värdera och välja olika texter från olika källor (Lgr11 2016:30). I kommentarmaterialet 

förtydligar de det som står i läroplanen på följande sätt: att elever ska få lära sig att hitta vägar på egen 

hand när de söker information som intresserar dem (Skolverket 2011:10). Vidare står det att elever ska 

ges förutsättningen att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och 

kommunikation (Lgr11 2016:30). I kommentarmaterialet till kursplanen i engelska poängterar man 

vikten av att elever får träna på att använda olika medier som hjälpmedel i deras språkinlärnings 

process. Detta i sin tur ska leda till att eleverna ska kunna uttrycka sig mer aktivt med ett mer levande 

och dynamiskt språk (Skolverket 2011:10). Eleverna i de yngre åldrarna ska möta engelskaspråket i 

talad form, enkla samtal och dialoger från olika medier (Skolverket 2011:14). Som huvudsyfte i 

kommentarmaterialet lyfts det fram att eleverna ska utveckla ”tilltro till sin förmåga att använda språket 

i olika situationer och för skilda syften där engelska används” (Skolverket 2011:8). Sådana kunskaper är 

en förutsättning för elevers språkinlärning (Skolverket 2011:9).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur IKT används i engelskundervisning i årskurs två. Syftet är 

även att undersöka vilka begränsningar samt möjligheter lärare har när det gäller att få tillgång till IKT-

verktyg i engelskundervisningen. För att uppfylla syftet kommer jag att besvara på följande frågor. 

  

- Hur använder lärarna sig av IKT i engelskundervisningen och vilka IKT-verktyg använder de sig av?  

- Vad har lärarna för syfte med användningen av IKT-verktygen i engelskundervisningen?  

- Hur ser tillgången till IKT ut för lärarna i engelskundervisningen?  

 

4. IT- och IKT-begrepp 

I detta avsnitt kommer jag att ge en närmare beskrivning av begreppen IT och IKT.  

Forskarna Patrik Svensson (2008:12), Jan Hylén (2011:8) samt Patricia Diaz (2012:19) belyser att det är 

svårt att definiera information- och kommunikationsteknik (IKT) samt informationsteknik (IT). 

Forskarna skriver vidare att IKT kan ses som en vidareutveckling av IT, där även kommunikation har 

kommit att utgöra en viktig del. En annan företeelse som författarna poängterar är att termen IKT 

används mer i skolans värld och att IT används i andra branscher.  

 

IT är ett samlingsbegrepp som står för både informationsteknik och informationsteknologi och omfattar 

datorer, digitalkameror, skanner, mobiltelefoner, olika typer av interaktiva skrivtavlor etcetera (Hylén 

2011:8). Diaz (2012:19) kompletterar termens omfattning och skriver att det har med digital teknik att 

göra där internet, hård- och mjukvara, digitala verktyg, sociala medier till och med radio och tv brukar 

räknas in i informationsflödet.  

 

Begreppet IKT står för informations- och kommunikationsteknik och syftar på samma fenomen som IT-

begreppet (Diaz 2012:19). Diaz (2012) belyser som Svensson (2008) att begreppet IKT är närbesläktat 

med IT och att IKT förtydligar en del av IT-begreppet där betoningen läggs på kommunikation som IT 

möjliggör (Svensson 2008; Diaz 2012). Termen IT omfattar datorer, hård- och mjukvara, sociala medier 

samt digitala verktyg etcetera (Diaz 2012:21).  
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5. Teori 

I följande del kommer en presentation av de aktuella teorier som denna studie kommer att använda i 

undersökningen. Först presenteras Svenssons (2008) teori som belyser fyra olika sätt att använda IT i 

språkundervisningen. Detta kommer att kopplas till kunskapsteorierna; behaviorismen, konstruktivismen 

samt det socialkonstruktivistiska perspektivet. Sedan kommer en presentation om Gunnar Lindströms 

och Lars Åke Pennlerts (2003) teori om ramfaktorteorin.  

 

5.1 Fyra olika sätt att använda IT i språkundervisningen 

Svenssons (2008) användningssätt lyfter således fram olika sätt att använda IKT i språkundervisningen. 

Dessa användningssätt är IT som automat, IT som verktyg, IT som arena, samt IT som medium. Endast 

de tre förstnämnda användningssätten kommer att behandlas i denna studie eftersom IT som 

medium handlar i korthet om administrativa data, exempelvis lärare som använder sig av e-post i kontakt 

med elever. Detta användningssätt kommer inte att användas i denna studie, eftersom det inte finns 

någon anknytning till studiens frågeställningar. De tre användningssätten som används i denna studie 

beskrivs kortfattat nedan. 

 

Svensson (2008:37) poängterar att språkutbildningen är en viktig del i undervisningen. Han nämner att 

IKT är ett verktyg som gynnar elevers språkfärdigheter när de används i rätt syfte.  

 

5.1.1 IT som automat 

Det första användningssättet IT som automat speglar det behavioristiska synsättet, som innebär att 

lärandet sker genom stimuli och respons. Det handlar om att undervisningen formar verbala responser 

som syftar till att forma ett visst beteende, man försöker förstärka utformningen genom belöning. När 

läraren belönar vissa beteenden framför andra, kan dessa beteenden hos individen förstärkas (Svensson 

2008:50). Skinner (1968) hävdar att undervisningsmaskiner (datorer och iPads etcetera) inte bara bör 

användas i undervisningen utan användningen är nödvändig i vardagen (Skinner 1968, se Svensson 

2008:50). Då läraren undervisar flera elever samtidigt kan inte hen ge varje individ de förstärkningar 

som undervisningen kräver (Svensson 2008:50). IKT används som en undervisningsmaskin som handlar 

om fråga-svar. Datorn underlättar undervisningen för lärarna då eleverna får direkt feedback när de ska 

lära sig exempelvis glosor, sånger etcetera. Detta genom att exempelvis eleverna skriver ett ord på 

engelska och datorn rättar stavelsen. Undervisningsmaskinerna håller eleverna aktiva och fokuserade, 
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ger omedelbar feedback samt ger direkt belöning (Svensson 2008:51).  

 

5.1.2 IT som verktyg 

Det andra användningssättet IT som verktyg har sitt pedagogiska teorisynssätt inom konstruktivismen, 

där eleven ses som nyfiken, aktiv och kreativ. Inom denna pedagogik ligger fokus på inlärning 

(learning) och inte utlärning (teaching) (Svensson 2008:52). Det handlar om att använda IKT´s olika 

möjligheter på ett kreativt sätt som ett verktyg för att stimulera elevers lärande (Svensson 2008:52). 

Läraren anses vara en handledare för eleven där hens uppgift är att ge eleverna verktyg för att främja 

deras lärande. Det vill säga att lärarnas uppgift är att vägleda eleverna till kunskapsmål som är uppsatta 

och där IKT är ett hjälpmedel för exempelvis informationssökning (Svensson 2008:53). Exempel på 

detta är att läraren låter eleverna själva söka aktivt efter information i webbsidor. IT som verktyg 

omfattar lärarens användning av IKT för olika sorters skapande aktiviteter för elevernas 

språkutveckling.  

 

5.1.3 IT som arena 

Det sistnämnda användningssättet IT som arena handlar om kommunikation, lek och upplevelser som 

kan kopplas till det socialkonstruktivistiska perspektivet, där lärandet sker genom interaktion med andra 

(Svensson 2008:54). IKT i detta område är inte bara ett verktyg utan den finns i vårt vardagliga liv i 

virtuella världar, genom smartphones, skyltar, media, radio etcetera. Här används IKT som ett 

kommunikationsverktyg för eleverna. Eleverna möter andra människor från olika delar av världen, både 

skriftigt och muntligt, vilket med hjälp av att IKT är under ständig utveckling (Svensson 2008:55). Detta 

har medfört att elever idag möter engelska språket redan innan de börjar skolan genom olika nätbaserade 

forum där de kan kommunicera med människor runt om i världen (Svensson 2008:54).  

 

De här tre användningssätten kommer jag att använda mig av i analysen av observationerna. 

 

5.2 Ramfaktorteorin 

Författarna Gunnar Lindströms och Lars Åke Pennlerts (2003) teori om ramfaktorer innefattar inre- och 

yttre faktorer som påverkar IKT undervisningen och dess utformning. De faktorer som påverkas enligt 

författarna är faktorer såsom tid, personal, ekonomi, lokaler, gruppstorlek och närsamhället. Det är 

faktorer som inte kan förändras, men som påverkar hur undervisningen samt hur resultatet blir 
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(Lindström & Pennlert 2003:49). De ramfaktorer som studien kommer att behandla inom IKT-

användningen är tid, personal, ekonomi och närsamhället. Ramfaktorerna ger lärarna en bild av vad som 

är möjligt samt rimligt att genomföra i skolundervisningen (Lindström & Pennlert 2003:49). 

 

5.2.1 Tid 

Tiden är en viktig faktor i läraryrket. Läraren behöver tid för att utforma undervisningen, tid för elever 

och tid för planering etcetera. Man har begränsad tid som lärare därför måste man kunna lägga upp tiden 

på bästa möjliga sätt för att man ska kunna vara effektiv i sin lärarroll (Lindström & Pennlert 2003:49–

51). Den schemalagda engelskundervisningen är kort i de lägre åldrarna, vilket hindrar lärarna att 

utforma undervisningen på bästa möjliga sätt. Detta är för att alla skolor inte har tillgång till IKT i 

klassrummet, vilket gör att lärare behöver ta sig till datorsalar eller boka iPads. Det gäller för läraren att 

planera in sin undervisning för att kunna använda sig av IKT. Ett annat samband mellan IKT och 

ramfaktorsteorin kan vara att läraren behöver tid för varje enskild elev. Det kan exempelvis handla om 

att visa hur man använder ett visst program eller ifall någon av eleverna har problem med att logga in.   

 

5.2.2 Personal 

Personalen har en stor inverkan på undervisningen då författarna belyser att det måste finnas utbildade 

lärare, eftersom läraren måste kunna anpassa undervisningen efter elevernas kunskaper samt 

kunskapsnivå. Välutbildade lärare är en god förutsättning för undervisningens kvalité (Lindström & 

Pennlert 2003:49). Det gäller även att vara kunnig inom användningen av IKT för att kunna använda 

verktygen i rätt syfte. När lärarna har IKT-kompetens är de mer medvetna om hur de kan använda sig av 

de olika verktygen för att främja elevers språkfärdigheter.  

 

5.2.3 Ekonomi 

De ekonomiska resurserna har en betydelse för skolans och kommunens möjligheter att anställa 

personal, köpa läromedel och utrustning för att underlätta undervisningen indirekt och direkt. Ekonomin 

påverkar undervisningen och har stor betydelse. De faktorer som påverkar kan vara att det inte finns 

tillräckligt med pengar att köpa iPads, datorer och smartboards till både elever och lärare. En annan 

faktor som kan påverka är att skolorna inte har råd att skicka ut lärare på kurser för att utveckla deras 

kunskaper inom IKT.  
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5.2.4 Närsamhället 

Närsamhället är en del av skolan och påverkar undervisningen. Det är därför viktigt att lärarna ska vara 

medvetna om hur det ser ut ute i samhället och dess utveckling och tillämpa det i undervisningen. 

Lärarna ska ständigt följa samhällets utveckling eftersom elever kommer med andra förkunskaper hela 

tiden (Lindström & Pennlert 2003:51). IKT finns i elevernas vardag och det gäller att kunna tillämpa 

IKT i undervisningen eftersom det finns mycket att hämta. Barn föds och lever i en teknisk värld där de 

möter engelskan i deras vardag, allt från spel till musik som spelas i radion.  

 

Ramfaktorsteorierna kommer jag att använda mig av i analysen av intervjuerna. 

 

6. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer en redogörelse för tidigare forskning inom ämnet att presenteras.  

 
Forskarna Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth och Rigmor Lindö (2001) nämner att elevers 

språkkunskaper utvecklas radikalt hos elever som använder sig av IKT. De nämner att många spel, 

filmer, sånger etcetera är på engelska, vilket medför att barnens språkfärdigheter ökar (Alexandersson 

m.fl. 2001:15). Redan innan eleverna börjar skolan kan man se att de har förkunskaper i det engelska 

språket (Alexandersson m.fl. 2001:23). Detta tas även upp av Bo Lundahl (2012:55) som belyser att 

barn och ungdomar lever i en värld där de redan har medievanor. Undersökningar som har gjorts visar 

att de behärskar det engelska språket delvis på grund av de olika medievanorna. Lundahl (2012:58) 

menar att IKT främjar elevernas språkinlärning med hjälp av bilder och olika medieuttryck som gör det 

möjligt att öva både muntlig och skriftlig färdighet. Lundahl förordar en varierad undervisning som inte 

bara innehåller traditionella läromedel såsom böcker och glosor. Läraren bör använda rätt IKT-verktyg 

för att främja elevernas språkfärdigheter (Lundahl 2012:57).  

  

Även Maria Estling Vannestål och Gun Lundberg (2010) lyfter fram hur viktigt det är att 

engelskundervisningen ska vara intressant och inspirerande för elever. Detta är på grund av att det kan 

vara svårt att stimulera elever genom traditionellt arbete som exempelvis textbok, övningsbok eller 

glospluggande (Estling Vannestål & Lundberg 2010:11). Det forskarna belyser är att många lärare 

begränsas inom det traditionella arbetssättet. De väljer den trygga vägen i stället för att stimulera 

elevernas intresse och nyfikenhet för det främmande språket med hjälp av IKT (Estling Vannestål & 

Lundberg 2010:11). Detta är något som även Barbro Johansson (2000:61) framhåller – att IKT-
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användningen främjar elevers intellektuella kompetenser, där elever blir mer kreativa och lär sig lösa 

problem. Vidare nämner hon att användningen av IKT utvecklar elevernas kommunikation samt deras 

sociala kompetens. Det finns många undersökningar som belyser att man lär sig genom att sitta framför 

datorn. Några exempel som Roger Säljö och Jonas Linderoth (2002:21) nämner är att 

datoranvändningen ökar elevernas kommunikation mellan varandra. De tar hjälp av varandra när de 

stöter på hinder eller problem, vilket resulterar i ökad kommunikation samt problemlösande (Säljö & 

Linderoth 2002:21).  

 

Helena Kvarnsell och Christer Isaksson (2016:9) skriver att lärarna har fått stora möjligheter med 

datorer som verktyg och att deras möjligheter till olika arbetssätt har ökat med hjälp av IKT. Det 

Kvarnsell och Isaksson menar är att undervisningen har blivit mer varierande tack vare IKT-verktygen; 

med hjälp av IKT kan lärarna samverka med skolans mål och främja elevers lärande på ett lustfyllt sätt 

(Kvarnsell & Isaksson 2016). För att kunna främja elevernas lärande nämner Hylén (2011) att läraren 

måste förstå innebörden av IKT-användningen. Det handlar om i vilket syfte lärarna använder IKT i 

undervisningen (Hylén 2011:5). I likhet med Hylén skriver Gun Lundberg (2011:38) att läraren är den 

viktigaste faktorn för framgång i undervisningen. Lundberg menar att de lärare som vågar använda sig 

av olika verktyg i ämnet engelska såsom sång, lek, ramsor, olika medier etcetera, bidrar till att främja 

elevers språkfärdigheter. Det innebär att lärarna måste ha goda kunskaper inom IKT för att eleverna ska 

lyckas i språkundervisningen (Lundberg 2011:39). 

 

Den irakiska forskaren Bassma Basheer Nomass (2013:111) skriver i sin studie om elever som försöker 

att lära sig engelska som andraspråk och som behöver språkstöd i Irak. De behöver träna på att lyssna, 

läsa, tala, och skriva i syfte till att utveckla sina kunskaper och förmågor (Nomass Basheer 2013:111). 

En förutsättning är att lärare använder sig av olika IKT-verktyg som kan hjälpa eleverna att lära sig det 

engelska språket på ett enkelt och effektivt sätt (Nomass Basheer 2013:111). Forskaren hävdar att 

lärarna måste ha kompetens inom IKT för att kunna tillämpa språkinlärningen hos eleverna. Det hon 

menar är att det finns många IKT-verktyg som lärarna kan använda sig av som främjar elevers 

språkfärdigheter inom grammatik, ordförråd och stavningskontroller (Nomass Basheer 2013:112). 

Läraren bör veta vilka verktyg som främjar elevernas lärande inom exempelvis grammatik eller 

ordförråd, för att läraren ska kunna främja elevernas språkfärdigheter. Det forskaren menar är att läraren 

inte kan använda vilket IKT-verktyg som helst utan att veta syftet med varför det används (Nomass 

Basheer 2013:113). Det studien kommit fram till var att de lärare som var medvetna om syftet med 

användningen av IKT-verktygen i engelskundervisningen resulterade i effektivt lärande hos eleverna i 

det engelska språket (Nomass Basheer 2013:115).   
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Tony Fisher, Tim Denning, Chris Higgins och Avril Loveless (2010) gjorde en studie i England som 

visade på lärarnas kunskaper och användning av IKT i undervisningen. Det som uppmärksammades var 

innehållet, det som lärdes ut, pedagogik samt hur och varför det lärdes ut (Fisher m.fl. 2010:308). 

Lärarnas IKT-kunskap samt användning kommer från deras erfarenheter, självinlärning och ibland 

informell kunskap (tyst kunskap). Fisher m.fl. (2010:310) menar att tyst kunskap bygger på erfarenheter 

och är sällan dokumenterad. Forskarna som gjorde studien kom fram till detta genom att lärarna fick 

göra mindmaps som visade hur de använder sig av IKT i undervisningen samt varför de använder sig av 

IKT. Utifrån undersökningen som Fisher m.fl. (2010) gjorde fick de fram i resultatet att lärarna 

använder sig av IKT på olika sätt, men att de inte vet syftet med verktyget eller vad det medför i 

undervisningen (Fisher m.fl. 2010:312). De behöver mer kompetens inom IKT-området för att de ska 

kunna främja elevers lärande i undervisningen (Fisher m.fl. 2010:317). Genom att känna till syftet med 

användningen av IKT kan man som lärare främja elevernas språkfärdigheter på en annan nivå (Fisher 

m.fl. 2010:317). 

 

6.1 Kritik mot IKT  

Alexandersson m.fl. (2001:15) nämner att det även finns kritiska aspekter som pekar på användningen 

av IKT i undervisningen. Forskarna belyser att användningen av IKT i undervisningen inte ger bättre 

resultat hos eleverna (Alexandersson m.fl. 2001:15). De betonar att det är hur läraren använder sig av 

IKT som är avgörande för elevers resultat. Författarna belyser att lärarna har ett stort ansvar när det 

kommer till hur de använder IKT i undervisningen och vilka IKT-verktyg som främjar elevernas lärande 

samt i vilket syfte lärarna använder IKT-verktygen för att eleverna ska nå kunskapsmålen 

(Alexandersson m.fl. 2001:16). Deras mening är att den viktigaste faktorn för elevernas lärande är 

lärarna och att IKT är ett hjälpmedel/verktyg för dem i undervisningen (Alexandersson m.fl. 2001:16).  

 

7. Material och metod 

Denna del kommer jag att redogöra följande punkter: kvalitativ forskningsmetoden, det samlade 

empiriska materialet, urval av intervjupersoner, genomförande av studien och dess bearbetning. Vidare 

kommer även en beskrivning av de forskningsetiska principerna som studien utgått från. 
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7.1 Kvalitativ forskningsmetod 

I denna studie har jag utgått ifrån den kvalitativa metoden där fokus ligger i observationer och 

intervjuer. Den kvalitativa metoden ger läsaren möjlighet att få en djupare förståelse för ämnet eftersom 

man kombinerar båda metoderna. Stefan Stukát (2011) benämner metoden som metodtriangel. Ann 

Kristin Larsen (2009:28) betonar att det finns även svagheter med samtliga metoder, dock skriver hon 

att kombinera olika metoder i en och samma studie leder till att man stärker undersökningen. Med 

observation kan man se hur individen agerar och genom intervju kan man få en muntlig förklaring på 

deras tankar och handlingar. Genom att använda båda metoderna, kan man få ett mer bredare och 

generaliserbart resultat hävdar författaren Stukát (2011:42). 

 

Observation som metod hävdar Larsen (2009:89) handlar om systematiska iakttagelser, där forskaren 

antecknar flitigt vad hen har sett under observationen. Vidare skriver författaren att observation handlar 

om att man befinner sig i en situation som är relevant för studien och där iakttagelser kan göras (Larsen 

2009:89). I likhet med Larsen skriver Stukát (2011:55) att man med hjälp av observation kan ta reda på 

vad intervjupersonerna gör och inte bara det de säger att de gör. Båda författarna betonar att det är 

viktigt att kombinera olika metoder i samma undersökning för att man får en helhetsbild av 

intervjupersonen både under intervjusamtalet samt när hen arbetar. Den observationsmetod som studien 

kommer att använda sig av är fältundersökningar. Denna metod handlar om att forskaren observerar de 

fenomen hen är intresserad av i sitt naturliga och sociala sammanhang (Larsen 2009:89). En av 

fördelarna med den kvalitativa metoden som Larsen (2009) belyser om är att metoden strävar efter att 

tolka och förstå resultatet som framkommer.  

 

Intervju inom den kvalitativa forskningsmetoden handlar enligt Steinar Kvalé och Svend Brinkmann 

(2009:18) om två personer som samtalar om samma ämne av ömsesidigt intresse. Författarna skriver att 

en forskningsintervju bygger på att förstå intervjupersonens omvärld utifrån hens synvinkel samt 

upplevelser. Larsen (2009:26) belyser olika fördelar med intervjuer, ett av dem är att forskaren möter 

intervjupersonen, vilket kan leda till en djupare forskning. Det författaren menar är genom att träffas och 

intervjua kan man gå in djupare in i samtalet. Forskaren kan ställa följdfrågor vid intervjutillfället, för att 

få förtydligande svar av intervjupersonen (Larsen 2009:27). 

 

Larsen (2009:27) belyser även nackdelar med de kvalitativa undersökningarna hon nämner att man inte 

kan generalisera och att det är svårt samt tidskrävande att bearbeta materialet. Hon upplyser om att 



 15 

intervjupersonen svarar på det hen tror att forskaren vill höra. En annan nackdel hon belyser om är att 

intervjupersonen försöker dölja sin brist på kunskap genom att svara på frågorna mer allmänt (Larsen 

2009:27–28). Nackdelen med kvalitativa undersökningar i observations form är att personens beteende 

kan förändras då hen är medveten om att hen blir iakttagen och kanske beter sig på ett sätt som hen inte 

brukar vara (Larsen 2009:85).  

 

7.2 Urval av informanter och avgränsningar   

Observationerna samt intervjuerna skedde med lärare som undervisade i årskurs två och till de som 

använder IKT i engelskundervisning. Deltagarna i denna studie är fyra kvinnor i åldrarna 26 till 52 år 

och bor söder om Stockholmsområdet, varav två jobbar i tvåläraskap.  

Inför valet av intervjupersoner tog jag hjälp av snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär att forskaren 

kontaktar personer som hen antar har goda kunskaper inom ämnet. Dessa personer ska i sin tur tipsa om 

andra personer som är relevanta för studien (Larsen 2009:78). Detta gjorde jag genom att kontakta 

rektorer i olika skolor vilket hjälpte mig vidare att hitta lärare som arbetar med IKT i 

engelskundervisningen.  

För att få en djupare inblick i hur lärare använder sig av IKT i engelskundervisning samt i vilket syfte de 

använder sig av dem hade det varit önskvärt att ha fler intervjupersoner. Det har varit svårt att få tag på 

personer som använder sig av IKT i engelskundervisning och dessutom har många lärare nekat att 

medverka i studien då de känt att det är tidskrävande. Av 19 personer som tillfrågades har fyra gått med 

på att medverka i studien och bli observerade samt intervjuade. Studien innehåller framställningar 

endast från kvinnliga lärare eftersom jag inte fick tag på manliga lärare. Det kan finnas en möjlighet att 

de manliga lärarna har ett annat arbetssätt, men eftersom studien inte handlar om genus upplevde jag 

inte detta som ett problem.  

 

7.2.1 Presentation av lärarna 

De intervjupersoner som har deltagit i denna studie kommer att vara anonyma. Då jag har tagit hänsyn 

till konfidentialitetskravet, namnen i studien är fingerade. 

Lisa är 26 år och arbetar som lärare i årskurs två, har varit verksam i läraryrket i fyra år. Hon har gått i 

Stockholmsuniversitet i lärarutbildningen f-6.  
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Melissa är 27 år och arbetar som lärare i årskurs två, har varit verksam i läraryrket i fem år. Hon har 

studerat i Stockholmsuniversitet i lärarutbildningen f-6. 

Vivian är 52 år och arbetar som lärare i årskurs två, har varit verksam i läraryrket i sex år. Hon har 

studerat i Eskilstuna grundlärarprogrammet f-6 Vivian och Mia jobbar tillsammans i tvåläraskap.   

Mia är 39 år och arbetar som lärare i årskurs två, har varit verksam i läraryrket i 17 år. Hon har studerat 

i Gävle lärarprogrammet från förskoleklass till årskurs sju samt inriktat sig i svenska, SO och idrott från 

årskurs fyra – sju.  

 

7.3 Studiens genomförande  

I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt och genomförande att preciseras. Vidare kommer jag 

att resonera kring valda metoder samt vilka begränsningar som jag stött på under de olika metoderna. 

Studiens empiriska material består av tre observationer samt fyra intervjuer som är genomförda i tre 

olika skolor i årskurs två söder om Stockholm.  

 

7.3.1 Genomförandet av observation  

Syftet med observationerna är att ta reda på vilka IKT-verktyg lärarna använder sig av samt hur lärare 

använder sig av IKT i engelskundervisning. Inför varje observation informerades intervjupersonerna lite 

kort om syftet med studien samt observationen. Larsen (2009:92) belyser att man som forskare ska 

nämna något allmänt om vad man observerar för att inte påverka de som blir observerade för mycket. 

Exempel på detta kan vara att säga: ”Jag ska titta på hur undervisningens upplägg ser ut”. 

Observationerna skedde i tre olika kommuner och med fyra lärare, där två av lärarna jobbar i 

tvåläraskap. Anledningen till tre olika kommuner har fokuserats i studien är för att få en bredare syn i 

engelskundervisningen söder om Stockholm. 

 

Som tidigare nämnt under rubriken Kvalitativ forskningsmetoden använde jag mig av fältundersökningar 

och genomförde en icke-deltagande observation. Då jag som forskare endast var åskådare och höll mig i 

bakgrunden och inte integrerade med någon (Larsen 2009:90). Larsen (2009:90) betonar vikten av att 

forskarens närvaro inte ska påverka personerna hos dem som undersöks. För att minimalisera inflytandet 

hos dem observerande satte jag mig längst bak i klassrummet. Undervisningarna som jag var på och 

observerade höll på mellan 30–60 minuter.  
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Undervisningarna som observerades var i ämnet engelska i årskurs två. Under observationernas gång 

tittade jag på hur lärarna använder sig av IKT-verktygen under undervisningen. Den andra aspekten som 

jag fokuserade mig på var vilka IKT-verktyg använder läraren sig av i undervisningen. Jag hade med 

mig anteckningsblock för att notera snabbt vad som skedde under undervisningen. Larsen (2009) hävdar 

att man får en fylligare beskrivning av det som observeras när man antecknar. Vidare skriver författaren 

att man får med många fler händelser genom att använda sig av denna metod (Larsen 2009:94). 

 

De begräsningar som jag stött på under observationerna var att jag inte fick använda mig av 

videoobservationer, då lärarna kände att det var obekvämt att bli filmade. Trots att jag förklarade syftet 

med att spela in, att det var ett hjälpmedel för mig att kunna gå tillbaka och se ifall det är något jag 

missat. En annan anledning till varför jag ville använda videoobservationer var för att man vänder bort 

blicken ifrån något annat när man gör observationer (Stukát 2009:56). Detta upplevde jag stämma 

överens under mina observationer. När jag vände bort blicken för att anteckna missade jag något som 

inträffade i undervisningen. Det sista som jag kände som var en begränsning som även Stukát (2009:56) 

nämner är att det som antecknas är lärarnas yttre beteenden. Jag fick inte med tankar, känslor eller 

varför läraren arbetar på ett visst sätt genom att bara observera. Detta gjorde att jag behövde komplettera 

metoden med intervjuer, för att få en helhetsbild av lärarna och deras arbetssätt samt för att kunna 

besvara på forskningsfrågorna. Det är därför viktigt att vara medveten om vad det är man undersöker för 

att underlätta datainsamlingen. 

 

7.3.2 Genomförandet av intervju 

Innan jag började med intervjuerna upplyste jag ännu en gång deltagarna om studiens syfte för att 

återkoppla till observationen som gjorts. Varje intervju skedde i anslutning till den 

engelskundervisningen som gjordes i skolan. Intervjuerna skedde i skolans miljö för att lärarna skulle 

känna sig trygga samt bekväma och var cirka 20–30 minuter långa. När två personer möts handlar det 

enligt författarna Kvalé och Brinkmann (2009:183) om att få intervjupersonen att känna sig trygg under 

samtalet. Även Stukát belyser (2009:45) att när intervjun sker i en välkänd plats för intervjuaren så 

känner hen sig lugn och trygg. För att registrera intervjuerna använde jag mig av min mobiltelefon för 

att spela in våra röster. Detta informerades även intervjupersonerna om, att jag kommer spela in 

intervjuerna för att inte glömma bort vad som sägs eller att avbryta det fria samtalsflödet (Kvalé & 

Brinkmann 2009:195). Första intervjun tog cirka tre – fyra timmar att transkribera med hjälp av datorn. 

Det tog tid för mig att transkribera från mobilen till datorn då jag inte hade ett bra system. Jag lyssnade 
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samtidigt som jag skrev vilket gjorde att jag var tvungen att lyssna flera gånger på intervjun innan jag 

kunde transkribera allt som hade sagts under samtalet. Jag insåg efter första intervjun att denna metod 

inte var effektiv eftersom det tog för lång tid så jag prövade att lyssna på en mening åt gången och sedan 

skriva ner vad som har sagts under samtalet. Denna metod flöt på bra då jag skrev ner allt snabbt och 

smidigt. När jag var klar med att transkribera alla intervjuer började jag leta efter olika teman som är 

relevanta för studien. De teman som studien stötte på var syftet med användningen av IKT-verktygen 

samt olika ramfaktorsteorier som begränsade lärarnas undervisning.  

 

7.4 Forskningsetiska principer 

Denna studie har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som Stukát (2011) anser vara 

viktiga samt nödvändiga i forskningssyfte. De fyra huvudkraven på forskning är informationskravet som 

handlar om att informera intervjupersonerna om studien samt vad den går ut på. Detta genom att ha 

förklarat för deltagarna via telefon samt epost. Samtyckekravet går ut på att intervjupersonen själv får 

bestämma om hen vill delta i studien samt hur länge och på vilka villkor de ska delta. Deltagarna har 

bekräftat via telefon samt epost att de vill medverka i studien. Konfidentialitetskravet innebär att 

intervjupersonerna inte går att identifieras, de är anonyma samt att alla uppgifter som ges behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna blev informerade innan intervjun började om att deras namn samt 

personuppgifter kommer anonymiseras. Slutligen nyttjandekravet handlar om att det insamlade 

materialet används endast för forskningsändamål (Stukát 2011:138–140). Det sista kravet blev 

deltagarna redan informerade om vid första kontakten. 

 

7.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är en viktig del i forskarens studier och med hjälp av tidigare forskning samt 

frågeställningar har jag kunnat utforma frågor för att öka giltigheten och tillförligheten i studien.  

Validitet innebär att forskaren verkligen undersöker det som är undersökningens syfte samt 

frågeställning (Larsen 2009:40). Larsen (2009) menar att validitet innebär giltighet samt relevans. Det är 

viktigt att forskaren samlar in de data som är relevant för hens frågeställning, det vill säga att ställa de 

rätta frågorna som syftar till problemformuleringen (Larsen 2009:41).  
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Reliabilitet innebär att undersökningen har genomförts på ett tillförlitligt sätt (Kvalé & Brinkmann 

2009:263). Reliabilitet handlar om kvalitén på själva mätinstrumentet (Kvalé & Brinkmann 2009:133). 

Kvalé och Brinkmann (2009) betonar vikten av hur forskaren samlar in och tar hand om de insamlade 

data är avgörande för studiens reliabilitet (Kvalé & Brinkmann 2009:263). Det finns reliabilitetsbrister 

som Stukát (2011:134) belyser om som kan finnas i en studie. Dessa brister kan vara feltolkning av 

frågor och svar hos både intervjupersonen och intervjuaren. Det är viktigt att vara tydlig i 

undersökningarna för att det inte ska ske missförstånd eller feltolkningar, för att det ska leda till en god 

reliabilitet samt validitet. Larsen (2009:41) betonar vikten av att samla in data som är relevant för 

studiens frågeställning. Man måste ställa rätt frågor utifrån problemformuleringen. Med hänsyn till det 

Larsen lägger vikt på har studien försökt med hjälp av frågeställningarna att formulera intervjufrågor 

som svarar till problemformuleringarna. Syftet med observationerna har varit att sätta fokus på det som 

är viktigt för frågeställningarna som undersökningen vilar på.  

Som tidigare nämnt har jag valt att kombinera metoderna observation och intervju, som kallas för 

metodtriangulering. Dessa metoder kompletterar varandra och förstärker studiens empiriska tyngd. Jag 

är medveten om att undersökningen som har gjorts ger en liten bild på hur det ser ut i verkligheten, 

eftersom det är så få som har deltagit i min studie. Undersökningen kan inte svara på hur lärare använder 

sig av IKT i engelskundervisning samt syftet med användningen av IKT runt om i Sverige, men man får 

en inblick på hur det kan se ut i olika områden söder om Stockholm. Genom att ha kombinerat 

observation och intervju har jag förstärkt undersökningens validitet samt reliabilitet. Detta har jag 

genom att först observerat hur undervisningen ser ut sedan kompletterat med att intervjua lärarna.  

8. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer redogörelsen av resultatet som kommer att vara indelad i två teman: 

observationer och intervjuer. Jag kommer utgående från mitt empiriska material att diskutera samt 

analysera med hjälp av de teoretiska perspektiven som studien har berört. 

8.1 Resultat och analys av observationer  

Detta avsnitt består av beskrivningar av individuella lektioner som jag har observerat i anknytning till 

Svenssons (2008) tre användningssätt. Bifogat finns en kortfattad tabell om hur lärarna använder sig av 

IKT-verktygen samt vilka IKT-verktyg de använder sig av under observationerna (se tabell 1 

observation s.38). 

 

Med utgångspunkt från observationerna som jag har gjort hos Mia, Vivian, Lisa och Melissa, kan man 
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generellt dra slutsatsen att utformningen och strukturen i engelskundervisningen hos lärarna är ganska 

likartad. Lärarna gick först igenom lektionens innehåll och sedan fick eleverna arbeta utifrån de 

gemensamma uppgifterna som lärarna tilldelade.  

 

8.1.1 IT som automat 

Det första användningssättet IT som automat visar sig hos lärarna på följande sätt under 

observationerna.  

 

Observation 2: Lisa hade förberett smartborden där man såg Youtube webbsidan på tavlan. Hon 

berättade lite kort om att de skulle fortsätta där de slutade under förra lektionen och innan hon startade 

igång låten sade hon ”Vi börjar med att lyssna på sången en gång och sedan sjunger vi med”. 

Youtubeklippet heter The rainbow colors song. Sången började med att sjunga regnbågensfärger red, 

orange, yellow, green, blue, purple, pink. Sedan kom ballonger med en färg med respektive 

färgensnamn skriven på ballongen. I mitten av sången fick man höra ”great let´s sing together again”. 

Efter låten blev eleverna tilldelade iPads där eleverna skulle skriva på engelska om deras favoritfärg 

eller en färg som relaterade till någon känsla exempelvis: ledsenhet, ilska eller glädje. Hon bad eleverna 

att skriva minst två meningar om färgen och sedan arbetade de själva. 

 

Observation 3: Melissa hade förberett en PowerPoint-presentation med sju olika frukter där varje sida 

hade en bild på en frukt samt fruktens namn som överskrift. På första sidan hade Melissa lagt en bild på 

alla sju frukter tillsammans och sedan skrivit som överskrift ”What´s the name of the fruit?”. Sedan gick 

de tillsammans i klassen igenom de olika frukternas namn på engelska: apple, kiwi, pear, pineapple, 

orange, banana och lemon, en sida åt gången. Melissa sade ordet och bad sedan eleverna att upprepa det 

efter henne. På sista bilden i presentationen hade hon alla frukters namn och under namnen hade hon en 

bild på frukten. Melissa lät presentationen stå kvar för att eleverna kunde titta på den under hela 

lektionen. Sedan fick eleverna varsin iPad för att spela ett spel om frukter som finns på webbsidan 

www.elevspel.se. Melissa berättade för eleverna att spelet som de skulle spela innehöll samma frukter 

som de redan gått igenom på presentationen. Sedan gick hon via smartborden steg för steg igenom hur 

eleverna skulle söka sig fram i Safari. Och när de var inne på webbsidan www.elevspel.se bad hon dem 

att klicka på ”lär dig frukter och bär” och sedan ”nivå 1 frukt”. Hon gick igenom första frågan med 

eleverna. I spelet fick eleverna se en bild på frukten sedan finns det olika alternativ som de fick välja 

mellan samt att de kunde lyssna hur man uttalar fruktens namn på engelska. Melissa uppmuntrade dem 

att trycka på knappen som säger de olika frukternas namn. Hon berättade även för eleverna att ”Man kan 
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få olika medaljer för varje gång man spelar beroende på hur bra man har varit”. Hon sade även ”Tänk 

noga innan ni trycker. Det handlar inte om vem som är först utan de handlar om att vi ska lära oss”. 

Eleverna satte på sig hörlurarna och började spela.  

 

IT som automat handlar om att undervisningen formar verbala responser som syftar till att forma ett 

visst beteende (Svensson 2008:50). Vi kan under Lisas lektion se att när eleverna sjunger får de beröm 

genom sången, vilket medför att eleverna fortsätter att sjunga med och beteendet förstärks. Svenssons 

(2008:51) användningssätt IT som automat handlar även om att undervisningsmaskinen underlättar för 

läraren då eleverna får direkt feedback och håller eleverna aktiva samt fokuserade. Detta genom att den 

väcker elevernas intresse samt ger belöning. Appen Skolstil som Lisa använder sig av påminner om det 

behavioristiska synsättet som Svensson (2008) skriver om. Appen ger eleverna feedback genom att den 

markerar när eleven har skrivit stavfel. Appen underlättar undervisningen för läraren då hon kan 

fokusera på annat som eleverna behöver hjälp med. Under Melissas undervisning kan man se att iPads 

håller eleverna aktiva, fokuserade samt intresserade genom spelet.  Spelet ger även direkt feedback ifall 

eleven har gissat rätt eller fel, den markerar med grönt när det är rätt och rött ifall man klickat i fel frukt 

namn. I slutet av spelet får man en direkt belöning av spelet som är en medalj där det står ”bra jobbat”. 

Man får olika medaljer för varje gång man spelar och ifall man har alla rätt (brons, silver och guld). 

 

8.1.2 IT som verktyg 

Utifrån observationerna kan man dra slutsatsen att lärarna mesta dels använder sig av Svenssons (2008) 

andra användningssätt IT som verktyg. Detta kan vi se hos de olika lärarna på följande sätt: 

 

Observation 1: Mia började lektionen med att läsa en saga som heter The magic paintbrush, som 

eleverna efteråt fick se en film om. Efter att Mia hade berättat klart sagan satte hon på den via en 

webbsida som heter www.britishcouncil.org/learnenglishkids där sagan spelades upp som film. Detta 

gjorde hon via en dator som var kopplad till projektorn. Efter filmen/sagan gick Vivian fram till datorn 

och tog upp ett Worddokument, där lärarna hade förberett olika begrepp som eleverna hade stött på 

under sagans gång. Vivian gick igenom begreppen med eleverna medan Mia delade ut stenciler till 

dem, som de arbetade med under resten av engelskundervisningen.   

 

Observation 2: Lisa hade förberett smartborden där man såg Youtube webbsidan på tavlan. Hon 

berättade lite kort om att de skulle fortsätta där de slutade under förra lektionen och innan hon startade 

igång låten sade hon ”Vi börjar med att lyssna på sången en gång och sedan sjunger vi med”. 



 22 

Youtubeklippet heter The rainbow colors song. Sången började med att sjunga regnbågensfärger red, 

orange, yellow, green, blue, purple, pink. Sedan kom ballonger med en färg med respektive 

färgensnamn skriven på ballongen. I mitten av sången fick man höra ”great let´s sing together again”. 

Efter låten blev eleverna tilldelade iPads där eleverna skulle skriva på engelska om deras favoritfärg 

eller en färg som relaterade till någon känsla exempelvis: ledsenhet, ilska eller glädje. Hon bad eleverna 

att skriva minst två meningar om färgen och sedan arbetade de själva. 

 

Observation 3: Melissa hade förberett en PowerPoint-presentation med sju olika frukter där varje sida 

hade en bild på en frukt samt fruktens namn som överskrift. På första sidan hade Melissa lagt en bild på 

alla sju frukter tillsammans och sedan skrivit som överskrift ”What´s the name of the fruit?”. Sedan gick 

de tillsammans i klassen igenom de olika frukternas namn på engelska: apple, kiwi, pear, pineapple, 

orange, banana och lemon, en sida åt gången. Melissa sade ordet och bad sedan eleverna att upprepa det 

efter henne. På sista bilden i presentationen hade hon alla frukters namn och under namnen hade hon en 

bild på frukten. Melissa lät presentationen stå kvar för att eleverna kunde titta på den under hela 

lektionen. Sedan fick eleverna varsin iPad för att spela ett spel om frukter som finns på webbsidan 

www.elevspel.se. Melissa berättade för eleverna att spelet som de skulle spela innehöll samma frukter 

som de redan gått igenom på presentationen. Sedan gick hon via smartborden steg för steg igenom hur 

eleverna skulle söka sig fram i Safari. Och när de var inne på webbsidan www.elevspel.se bad hon dem 

att klicka på ”lär dig frukter och bär” och sedan ”nivå 1 frukt”. Hon gick igenom första frågan med 

eleverna. I spelet fick eleverna se en bild på frukten sedan finns det olika alternativ som de fick välja 

mellan samt att de kunde lyssna hur man uttalar fruktens namn på engelska. Melissa uppmuntrade dem 

att trycka på knappen som säger de olika frukternas namn. Hon berättade även för eleverna att ”Man kan 

få olika medaljer för varje gång man spelar beroende på hur bra man har varit”. Hon sade även ”Tänk 

noga innan ni trycker. Det handlar inte om vem som är först utan de handlar om att vi ska lära oss”. 

Eleverna satte på sig hörlurarna och började spela.  

 

Svenssons (2008:52) användningssätt IT som verktyg handlar om att läraren ska utnyttja IKT´s olika 

möjligheter på ett kreativt sätt för att skapa intresse hos elever för att det ska stimulera deras lärande. 

Läraren använder verktygen på ett kreativt sätt. Detta kan vi se hos Mia, Vivian, och Melissa. Den 

engelskafilmen som spelades upp hos Mia och Vivian är ett IKT-verktyg där de kombinerar ljud och 

bild till språket. Lärarna försöker även variera undervisningen när de kombinerar läsning med film för 

att skapa intresse samt stimulera deras lärande. Detta kan man även se hos Melissa när hon använder sig 

av Powerpointpresentationen där hon försöker väcka elevernas intresse med hjälp av bilderna på 

frukterna. Sedan låter hon eleverna spela spel, vilket också skapar ett intresse hos eleverna. IT som 
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verktyg handlar även om att läraren har som uppgift att vägleda eleverna och låta de själva utforska och 

söka aktivt med hjälp av IKT-verktygen (Svensson 2008:53). Detta kan vi se hos Lisa där hon låter 

eleverna själva arbeta och utforska sina språkfärdigheter med hjälp av appen Skolstil. Melissa å andra 

sidan gjorde tvärtom då hon steg för steg visade eleverna hur de skulle göra för att komma fram till 

spelet samt gick igenom hur spelet gick till. Istället för att låta eleverna själva testa sig fram. Ur denna 

synvinkel går Melissa emot Svenssons (2008) användningssätt IT som verktyg att läraren är en 

handledare.  

 

8.1.3 IT som arena 

Det sista användningssättet IT som arena som Svensson (2008) belyser om visas på följande sätt hos 

lärarna under deras undervisning.  

 

Observation 2: Lisa hade förberett smartborden där man såg Youtube webbsidan på tavlan. Hon 

berättade lite kort om att de skulle fortsätta där de slutade under förra lektionen och innan hon startade 

igång låten sade hon ”Vi börjar med att lyssna på sången en gång och sedan sjunger vi med”. 

Youtubeklippet heter The rainbow colors song. Sången började med att sjunga regnbågensfärger red, 

orange, yellow, green, blue, purple, pink. Sedan kom ballonger med en färg med respektive 

färgensnamn skriven på ballongen. I mitten av sången fick man höra ”great let´s sing together again”. 

Efter låten blev eleverna tilldelade iPads där eleverna skulle skriva på engelska om deras favoritfärg 

eller en färg som relaterade till någon känsla exempelvis: ledsenhet, ilska eller glädje. Hon bad eleverna 

att skriva minst två meningar om färgen och sedan arbetade de själva. 

 

Observation 3: Melissa hade förberett en PowerPoint-presentation med sju olika frukter där varje sida 

hade en bild på en frukt samt fruktens namn som överskrift. På första sidan hade Melissa lagt en bild på 

alla sju frukter tillsammans och sedan skrivit som överskrift ”What´s the name of the fruit?”. Sedan gick 

de tillsammans i klassen igenom de olika frukternas namn på engelska: apple, kiwi, pear, pineapple, 

orange, banana och lemon, en sida åt gången. Melissa sade ordet och bad sedan eleverna att upprepa det 

efter henne. På sista bilden i presentationen hade hon alla frukters namn och under namnen hade hon en 

bild på frukten. Melissa lät presentationen stå kvar för att eleverna kunde titta på den under hela 

lektionen. Sedan fick eleverna varsin iPad för att spela ett spel om frukter som finns på webbsidan 

www.elevspel.se. Melissa berättade för eleverna att spelet som de skulle spela innehöll samma frukter 

som de redan gått igenom på presentationen. Sedan gick hon via smartborden steg för steg igenom hur 

eleverna skulle söka sig fram i Safari och när de var inne på webbsidan www.elevspel.se bad hon dem 
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att klicka på ”lär dig frukter och bär” och sedan ”nivå 1 frukt”. Hon gick igenom första frågan med 

eleverna. I spelet fick eleverna se en bild på frukten sedan finns det olika alternativ som de fick välja 

mellan samt att de kunde lyssna hur man uttalar fruktens namn på engelska. Melissa uppmuntrade dem 

att trycka på knappen som säger de olika frukternas namn. Hon berättade även för eleverna att ”Man kan 

få olika medaljer för varje gång man spelar beroende på hur bra man har varit”. Hon sade även ”Tänk 

noga innan ni trycker. Det handlar inte om vem som är först utan de handlar om att vi ska lära oss”. 

Eleverna satte på sig hörlurarna och började spela.  

 

IT som arena handlar om att lärandet sker genom interaktion med andra samt att de möter språket i både 

tal och skrift med hjälp av IKT (Svensson 2008:54). Lisas elever lär sig färgernas namn med hjälp av 

sången som spelas upp på Youtube i smartborden, de fick höra, sjunga och se. Eleverna lärde sig genom 

att integrera med IKT i undervisningen, det vill säga att eleverna kopplade begreppet till en bild 

(ballongen) som har färgen röd, lilla, blå etcetera, i sången. Författaren menar att eleverna kopplar 

språket, det de hör med det dem ser med hjälp av IKT. Melissas elever mötte det engelska språket i både 

tal och skrift med hjälp av IKT. Detta genom Powerpointpresentationen där eleverna hade bekantat sig 

med de olika frukternas namn på engelska. Sedan spelade eleverna ett spel för att lära sig de olika 

frukternas namn på ett kreativt sätt och där de kunde lyssna på frukternas namn. Eleverna lärde sig det 

engelska språket genom att integrera med IKT de kopplade samman bilden med ordet samt lyssnade till 

hur det uttalades. 

 

8.2 Resultat och analys av intervjuer 

Detta avsnitt består av lärarnas intervjusvar, för att få en förståelse för syftet med användningen av IKT 

samt att ta reda på hur deras undervisning påverkas med hjälp av ramfaktorsteorin. Lärarnas svar 

kommer att anknytas till de teorier som studien har berört. Bifogat finns en tabell på förkortade svar från 

lärarnas intervjuer (Bilaga 3 Tabell 2 intervjuer, s.39–41).   

 

Svensson (2008:37) poängterar att språkutbildningen är en viktig del i undervisningen. Han nämner att 

IKT är ett verktyg som gynnar samt stimulerar elevers språkfärdigheter när de används i rätt syfte. I 

likhet med Svensson (2008) belyser även Lindström och Pennlert (2003:49) i ramfaktoristeorin personal 

att det är viktigt att lärarna vet syftet med användningen av IKT i språkundervisningen för att de ska 

kunna främja elevers lärande. Lärarna i studien belyser syftet med användningen av IKT på följande 

sätt. 
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Intervjuperson 1: Mia berättar ”Med IKT blir undervisningen varierande och den finns i elevers vardag. 

Det står även i läroplanen att vi ska använda oss av IKT i undervisningen”.  

 

Intervjuperson 2: Vivian beskriver ”IKT är viktigt! Dels så står det i läroplanen att man ska använda sig 

av IKT i undervisningen och vi använder IKT för att variera engelskundervisningen för eleverna”. 

 

Intervjuperson 3: Lisa säger ”Som tidigare nämnt så står det i läroplanen och med IKT blir 

engelskundervisningen mer varierande, lustfylld och intresseväckande. IKT är viktig eftersom de finns i 

vårt vardagliga liv”. 

 

Intervjuperson 4: Melissa berättar att ”Jag använder mig av samma verktyg då jag tycker verktygen är 

väldigt breda och att man kan göra mycket med dem. Jag tycker att det är viktigt med IKT i 

engelskundervisningen för elever möter det i deras vardag”.   

 

Det som Svensson (2008), Lidström och Pennlert (2003) poängterar om användningen av IKT i 

språkutbildningen kan man hitta bland lärarnas svar. Samtliga lärare belyser mer eller mindre att IKT är 

viktig för engelskundervisningen. Lärarna lyfter fram att med IKT blir undervisningen mer varierande 

och kan därmed bli lustfylld och intresseväckande för eleverna i språkundervisningen. Melissa belyser 

även att man kan använda samma IKT-verktyg för olika undervisningsmoment. Detta kan medföra att 

elevers språkfärdigheter utvecklas om läraren använder IKT-verktygen i rätt syfte.  

 

8.2.1 Resultat och analys av ramfaktorer  

Utifrån intervjuerna kan man dra slutsatsen att lärarna lyfter mer eller mindre fram samma ramfaktorer 

tid, personal, ekonomin och närsamhället i olika utsträckningar.  

 

8.2.1 Tid 

En av ramfaktorerna som tas upp i Lindströms och Pennlerts (2003) ramfaktorsteori är tid och är en av 

de två faktorer som lärarna mestadels känner påverkar deras engelskundervisning. Lärarna beskriver hur 

det påverkar deras engelskundervisning på följande sätt.   
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Intervjuperson 1: Mia berättar att ”IKT användningen kan vara tidskrävande. Mycket tid går ut på att gå 

till datorsalen och att starta igång datorerna och vi hinner inte hjälpa eleverna på grund av tidsbristen. 

Det är därför vi utesluter datorsalen för att det blir en sådan process, vi använder det vi har i 

klassrummet och kombinerar det med stenciler med mera”. 

 

Intervjuperson 2: Vivian säger i likhet med Mia att ”IKT användningen kan vara tids krävande. Mycket 

tid går ut på att gå till datorsalen och att starta igång datorerna. Vi hinner inte hjälpa alla elever på grund 

av den schemalagda tiden vi har i engelska. Och tyvärr på grund av den korta tiden vi har så brukar vi 

många gånger utesluta att använda datorsalen under engelskundervisningen. Men vi använder alltid de 

IKT-verktygen vi har i klassrummet och sedan kompletterar det med stenciler eller övningsböcker”. 

 

Intervjuperson 3: Lisa berättar att ” Jag måste boka tid för att kunna använda iPads, vilket leder till att 

jag måste planera min undervisning i god tid, minst en vecka innan för att veta ifall jag kan använda 

IKT-verktygen i engelskundervisningen. Eftersom vi delar på iPads i vårt lärarlag så blir det inte alltid 

så att eleverna har tillgång till IKT-verktyg och jag känner att tiden inte räcker till för att hjälpa alla 

elever”. 

 

Intervjuperson 4: Melissa berättar att ”Man hinner inte hjälpa alla elever under engelska lektionerna”.  

 

Lindström och Pennlert (2003) betonar att tiden är en viktig faktor i läraryrket, vilket avgör i sin tur hur 

undervisningen ser ut. Mia och Vivan berättar att engelskundervisningen är begränsad på grund av tiden 

och att de känner att de inte kan utnyttja datorsalen för att tiden inte räcker till. I likhet med Mia och 

Vivian poängterar även Lisa att hon är begränsad i hennes undervisning. Detta är för att hon inte vet 

ifall hon kan använda iPads under engelskundervisningen eller inte. Hon planerar undervisningen efter 

att hon vet ifall hon kan använda iPads eller inte. Lindström och Pennlert (2003) nämner att lärare 

behöver tid för att utforma undervisningen, tid för eleverna och att den schemalagda undervisningen är 

kort. Samtliga lärare betonar att de skulle vilja ha mer tid för att kunna hjälpa alla eleverna i 

engelskundervisningen samt att tiden är en av de viktigaste ramfaktorerna i läraryrket. 

8.2.2 Personal 

Den andra ramfaktor som lärarna känner påverkar deras engelskundervisning är personal som 

Lindströms och Pennlerts (2003) belyser om i ramfaktorsteorin. Lärarna poängterar att denna ramfaktor 

är minst lika viktig som tiden, detta belyser de på följande sätt.  
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Intervjuperson 1: Mia svarar ”Jag känner att jag behöver utveckla mina kunskaper inom IKT. Jag 

känner att det är mycket jag inte kan eller har fått lära mig. När jag tog examen fanns inte IKT i denna 

utsträckning som det gör idag. Det var mer film, TV och bandspelare som man använde sig av i 

lektionerna”.  

 

Intervjuperson 2: Vivian berättar ”Jag kan en del, men det är inte tillräckligt. Jag behöver utvecklas mer. 

Jag gick på en kurs i universitetet, men det handlade inte om det jag jobbar med idag. Jag känner att det 

jag kan är som en droppe i havet och jag vill kunna mer än så”. 

 

Intervjuperson 3: Lisa säger att ”Det finns mycket inom IKT som man inte kan och jag känner att jag 

vill ha mer kött på benen. Jag har gått en kurs i skolan, men jag var inte nöjd med den för att man lärde 

sig mer grundligt. Vi lever i en värld som är i ständig utveckling och IKT är det som intresserar eleverna 

och jag vill kunna göra engelska lektionerna lustfyllda och intressanta”. 

 

Intervjuperson 4: Melissa berättar att ”Jag skulle säga att jag behöver utöka mina IKT-kompetenser, det 

finns en hel värld där ute med verktyg som jag kan använda mig av som jag inte är medveten om. I 

skolan fick vi inte lära oss det vi arbetar med i klassrummen, det var mer ytligt. Jag är uppvuxen med 

IKT så jag är med i utvecklingen, men det finns mer att lära sig som jag känner att jag inte har”. 

 

Lindström och Pennlert (2003:49) nämner att det gäller för lärarna att vara kunniga inom användningen 

av IKT för att kunna främja elevers lärande. Författarna belyser hur viktigt det är att det måste finnas 

utbildade lärare samt att det är viktigt att lärarna vet syftet med användningen av IKT i 

språkundervisningen. Samtliga lärare belyser att de behöver utveckla sin IKT-kompetens, då de känner 

att de inte har tillräckligt med kunskaper när det gäller användningen av IKT i engelskundervisningen. 

Det är viktigt att lärarna är välutbildade och förstår användningen av IKT för att kunna främja elevernas 

lärande i engelskundervisningen såsom författarna poängterar.   

 

8.2.3 Ekonomi: 

I ramfaktorn ekonomi belyser lärarna hur ekonomin begränsar dem i undervisningen. 

 

Intervjuperson 1: Mia berättar att ”ekonomin begränsar min undervisning dels för att eleverna inte har 

tillgång till egna iPads och dels för att verksamheten inte kan erbjuda kurser inom IKT.  
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Intervjuperson 2: Vivian säger i intervjun att ”Jag känner att undervisningen hade sett annorlunda ut 

ifall eleverna har tillgång till egna iPads. Eftersom skolans ekonomi inte tillåter detta så försvårar det 

användningen till att arbeta med IKT. Jag tycker även att verksamheten borde kunna erbjuda kurser 

inom IKT för att utveckla våra kunskaper”. 

 

Intervjuperson 3: Lisa berättar att ekonomin begränsar hennes undervisning på följande sätt ”Jag skulle 

vilja att alla elever ska ha varsin iPad då jag anser att det skulle underlätta undervisningen på olika sätt, 

exempelvis att eleverna kan ha deras egna sparade arbeten. Jag skulle även vilja gå på kurser som 

handlar om IKT för att utveckla mina kunskaper inom användningen av IKT”. 

 

Intervjuperson 4: Melissa säger att ”Jag tycker att verksamheten borde satsa på att erbjuda oss lärare 

IKT kurser för att utveckla våra kunskaper. Jag tycker att man ska kunna satsa på sina lärare också det är 

för skolans bästa”.  

 

Samtliga lärare belyser i likhet med Lindström och Pennlert (2003:50) att ekonomin påverkar 

undervisningens gång då de känner att de är begränsade. Detta genom att de inte kan använda den 

utrustningen som de vill i sin engelskundervisning. Mia, Vivian och Lisa belyser att de skulle vilja 

köpa in iPads till eleverna för att underlätta undervisningen. Samtliga lärare skulle vilja gå på kurser för 

att utveckla sin IKT-kompetens.  

 

8.2.4 Närsamhället: 

Under denna ramfaktor belyser lärarna hur närsamhället påverkar engelskundervisningen.  

 

Intervjuperson 1: Mia säger ”Eleverna har tillgång till mobiler, datorer eller iPads hemma, där de spelar 

spel, vilket gör att eleverna kommer med förkunskaper i det engelska språket redan innan de kommer till 

skolan. Detta lägger mer press på oss lärare för att vi ska veta vilken nivå eleverna ligger i för att kunna 

utforma en lektion som inte är för enkel eller för svår för dem”. 

 

Intervjuperson 2: Vivian säger i intervjun att ”I dagens läge har elever mobiler eller iPads hemma, vi 

märker att de redan kan lite engelska. Detta för att de spelar spel, lyssnar på musik eller tittar på film, 

vilket leder till att vi lärare måste kunna utforma undervisningen efter elevernas behov samt nivå i 

engelskundervisningen”. 
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Intervjuperson 3: Lisa berättar att ”Vi lever i en teknisk värld och jag märkte redan vid årskurs ett att 

eleverna förstår engelska, man hör eleverna prata om de olika spelen de spelar, vilket jag försökt ta 

hänsyn till i min undervisning för att kunna utforma den engelskundervisningen efter elevernas 

kunskapsnivå”.   

 

Intervjuperson 4: Melissa berättar i intervjun att ”Eleverna kommer med förkunskaper inom det 

engelska språket redan innan de börjar skolan, genom spel, mobiler, iPads och internet. Min uppgift som 

lärare är att ta reda på vart de ligger i kunskapsnivån när det kommer till det engelska språket, för att 

kunna utforma undervisningen efter elevernas behov”. 

 

Lindström och Pennlert (2003) belyser att IKT finns i elevernas vardag och att det används som ett 

kommunikationsverktyg för eleverna. Barn föds och lever i en teknik värld där de möter engelskan i sin 

vardag allt från spel, film och musik som spelas i radion. Samtliga lärare poängterar det Lindström och 

Pennlert (2003) betonar och känner att engelskundervisningen påverkas av samhället. Lärarna i studien 

betonar att elever idag kommer med andra förkunskaper inom det engelska språket och IKT-

användningen, detta gör att lärarna behöver anpassa engelskundervisningen efter elevernas 

kunskapsnivå.   

 

9. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta mina empiriska resultat och diskutera dem utifrån tidigare 

forskning. Sedan följer en diskussion kring resultatets didaktiska implikationer och avslutningsvis 

nämner jag en idé för vidare forskning. För att svara på frågeställningarna som jag har undersökt i denna 

studie har jag använt mig av observationer för att svara på den första frågan. För att svara på de två sista 

frågorna har jag använt mig av intervjuer. 

Denna studie har visat hur fyra lärare från tre olika kommuner använder sig av informations- och 

kommunikationsteknik i engelskundervisningen i årskurs två. Syftet har varit att undersöka vilka 

begränsningar samt möjligheter lärare har när det gäller IKT i engelskundervisningen. För att svara på 

studiens syfte har jag utgått från följande frågor:  

- Hur använder lärarna sig av IKT i engelskundervisningen och vilka IKT-verktyg använder de sig av? 

- Vad har lärarna för syfte med användningen av IKT-verktygen i engelskundervisningen?  

- Hur ser tillgångarna till IKT ut för lärarna i engelskundervisningen?  
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Studien genomfördes med hjälp av de kvalitativa metoderna observation och intervju. Resultatet av 

studien visade att lärarna använder IKT-verktygen utifrån Svenssons (2008) tre olika användningssätten 

IT som automat, IT som verktyg och IT som arena, men utifrån observationerna har jag sett att lärarna 

använder mesta dels IT som verktyg i sin undervisning. Det studien även uppmärksammade var att 

lärarna använder IKT-verktygen på flera olika sätt än vad de själva belyser. De lärare som arbetade i 

tvåläraskap undervisade i vokabulär och uttal fast de själva sade att syftet med deras undervisning var att 

eleverna skulle lära sig att ”läsa och lyssna”. En av lärarna undervisade i uttal, skrivande och i stavelse 

då hon själv belyste att hon endast jobbade med ”vokabulär”. Den sista läraren belyste att hon arbetade 

med ”vokabulär”, men även hon undervisade i uttal. Detta betyder att lärarna gör mer än vad de är 

medvetna om. Resultatet visar även att tre av fyra lärare använder fortfarande de traditionella 

läromedlen i större utsträckning än IKT-verktygen. De kombinerar IKT-verktygen de har i klassrummet 

med stenciler eller övningsböcker. Detta beror på att lärarnas tillgång till IKT-verktyg är begränsade, två 

av dem tre skolorna som har varit med studien hade inte råd att köpa in iPads eller datorer till alla 

elever. Lärarna belyser även att ramfaktorerna, tid och personal, i Lindströms och Pennlerts (2003) 

ramfaktorsteori är de faktorer som till stor del begränsar deras lärarroll. Lärarna känner att tiden inte 

räcker till för att hjälpa alla elever i engelskundervisningen, eftersom den schemalagda tiden är kort. I 

den andra ramfaktorn om personal belyser lärarna att de vill utveckla deras IKT-kompetenser för att 

kunna främja elevers lärande i språkundervisningen.   

 

Denna studie kan inte säga hur det ser ut i lärarnas klassrum i resten av Sverige, eftersom studien är 

väldigt liten, men den kan säga hur det ser ut i tre olika skolor. Studien har undersökt hur lärare 

använder sig av IKT och vilka verktyg de har använt sig av i engelskundervisningen. Den har även 

undersökt syftet med IKT-verktygen samt de begräsningar och möjligheter lärarna har i skolorna. Då 

studien har varit väldigt begränsad på grund av få intervjupersoner samt observationer har det påverkat 

mitt resultat. Jag fick inte tillräckligt med intervjupersoner, för att få en helhetsbild på hur lärare arbetar 

med IKT i olika skolor runt om Sverige. Frågan är hur studien hade sett ut ifall jag fick fler 

intervjupersoner och ifall det fanns en möjlighet till att intervjua lärare i årskurserna 1–3. En annan sak 

som påverkar mitt resultat var observationerna, man kan inte säga så mycket om dem heller eftersom jag 

fick möjligheten att observera tre klasser, under en engelskundervisning. Det man kan fråga sig är hur 

resultatet skulle se ut ifall jag fick observera samma lärare under en längre period. Detta är för att se ifall 

undervisningen skulle skilja sig från första och andra observationen med femte och sjätte. Det krävs 

dock en längre period för att kunna genomföra det samt att lärarna tillåter det, då det var svårt att få göra 
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en observation.  

 

9.1 Diskussion av det empiriska resultatet utifrån tidigare forskning 

Det som avsnittet om tidigare forskning belyste framkommer även i min studie, nämligen att elever har 

förkunskaper i det engelska språket redan innan de börjar skolan. Såväl lärarna i min studie som 

forskarna Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001:15) poängterar att eleverna möter det engelska 

språket i sin vardag, genom smartphones, iPads, datorer, spel etcetera redan innan de börjar skolan, 

vilket medför att elevernas språkfärdigheter ökar. Detta tas även upp av Lundahl (2012:55) som belyser 

att barn och ungdomar lever i en värld där de redan har medievanor. Undersökningar som har gjorts 

visar att de behärskar det engelska språket delvis på grund av de olika medievanorna. Lundahl (2012:58) 

menar att IKT främjar elevernas språkinlärning med hjälp av bilder och olika medieuttryck som gör det 

möjligt att öva både muntlig och skriftlig färdighet. 

 

Det som framkommer i min studie är att lärarna anser att undervisningen ska vara varierande och att 

IKT är ett verktyg som är viktigt i språkundervisningen. Detta belyser även Lundahl, att undervisningen 

ska vara varierande och inte bara innehålla traditionella läromedel (böcker, glosor). Även Estling 

Vannestål och Lundberg (2012) lyfter fram hur viktigt det är att engelskundervisningen är intressant och 

inspirerande för elever. Detta är på grund av att det kan vara svårt att stimulera elever genom 

traditionellt arbete med exempelvis text- och övningsböcker eller glospluggande (Estling Vannestål & 

Lundberg 2012:11). En av lärarna belyser att hon använder sig av IKT för att hon ser att eleverna hämtar 

in kunskaper på ett annat sätt än de traditionella läromedlen. Det läraren menar är att eleverna idag är 

mer intresserade av IKT, vilket leder till intresseväckande undervisning. Johansson (2000:61) har 

tidigare lyft fram att elever blir mer kreativa och lär sig att lösa problem genom IKT. 

 

Det som framgår i denna studie och som även tidigare forskning belyser är lärarnas IKT-kompetens. 

Lärare använder sig av IKT-verktyg i engelskundervisningen, men det brister vid syftet med 

användningen av IKT-verktygen. Fisher m.fl. (2010:317), Nomass Basheers (2013:113) och Hylén 

(2011:5) betonar hur viktigt det är för eleverna att lärarna har goda kunskaper inom IKT, för att sedan 

kunna främja elevernas språkinlärning. I min studie belyser lärarna att deras kunskaper inom IKT är 

självlärda. Detta kan kopplas till avsnittet i tidigare forskning där det påtalats att läraren måste förstå 

innebörden av IKT-användningen för att kunna utveckla elevernas språkfärdigheter. Lärarna i min 

studie använder sig av olika IKT-verktyg i engelskundervisningen, men är inte riktigt medvetna om att 
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de undervisar i fler saker än det de själva betonar. Det framgår även att de använder IKT för att 

undervisa i uttal, lyssnande, skrivande och stavning. Är man medveten om vilka IKT-verktyg som 

främjar exempelvis vokabulär så kan läraren få ut mer av undervisningen och eleverna kan utveckla sina 

språkfärdigheter mer effektivt.  

 

Estling Vannestål och Lundberg (2012:11) nämner i sin undersökning att lärare använder sig av de 

traditionella läromedlen för att lärarna ska känna sig trygga och bekväma, istället för att stimulera 

elevernas intresse och nyfikenhet till det främmande språket med hjälp av IKT. Detta stämmer inte 

överens med min studie då lärarna belyser att anledningen till varför de använder sig av traditionella 

läromedel är att skolan bland annat inte har råd att köpa in iPads till alla klasser/elever och att tiden inte 

räcker till för att gå till datorsalar. De är därför de kombinerar IKT-verktygen de har tillsammans med 

stenciler eller övningsböcker. Det lärarna i min studie belyser är att de vill använda sig av IKT-

verktygen, men att de är begränsade på grund av de nämnda omständigheterna. 

 

9.2 Didaktiska implikationer 

Det studien har synliggjort är att lärare behöver fortbildning i IKT för att utveckla sin IKT-kompetens. 

De behöver förstå användningen av IKT, inte bara använda det i engelskundervisningen för att variera 

elevers arbetssätt. Lärarna är den viktigaste faktorn i undervisningen, inte IKT-verktygen.  Med detta 

sagt menar jag att när lärarna är medvetna om varför de använder ett visst IKT-verktyg för att främja 

elevernas vokabulär, grammatik, stavelser, uttal, bilder, fraser och hela meningar med mera, leder det till 

att eleverna lär sig det främmande språket. Det gäller för verksamheten att ge lärarna möjligheten att få 

gå på utbildningar inom IKT för att stärka sin IKT-kompetens i hur man använder IKT för flera 

språkliga syften. I min studie visar det sig att användningen av IKT används i engelskundervisningen i 

årskurs två, men att lärarna inte riktigt är medvetna om att de undervisar i fler saker än det de själva 

betonar. Studien kan användas som ett stöd för vidare forskning då det har väckt fram nya intressanta 

frågor som man kan gå vidare med.  
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9.3 Vidare forskning 

Som nämnts ovan har studien väckt nya intressanta frågor som man kan gå vidare med. Det som jag 

uppmärksammade samt intresserade mig för är den fortsatta forskningen om lärarnas kompentens 

gällande IKT-användning i engelskundervisningen. De nya forsknings frågorna är: Varför har lärare så 

lite kunskap inom användningen av IKT? Hur påverkar det i sin tur elevernas språkinlärning? Detta 

anser jag vara nya forskningsfrågor som jag kan gå vidare med och undersöka i skolorna.  
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Otryckta källor 

 
Intervju med Mia: 10/3–2017, 21:03 minuter 
 
Intervju med Vivian: 10/3–2017, 25:32 minuter 
 
Intervju med Lisa: 16/3–2017, 29:04 minuter 
 
Intervju med Melissa: 17/3–2017, 30:05 minuter 
 
 
Observation med Mia och Vivian: 10/3–2017, 40 minuter 
 
Observation med Lisa: 16/3–2017, 60 minuter 
 
Observation med Melissa: 17/3–2017, 30 minuter 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Personligbakgrund: 
Ålder? 
Kön? 
Utbildningsbakgrund?  
Hur länge har du jobbat som pedagog? 
Vilken årskurs undervisar du i? 
 
IKT i engelska undervisningen: 
 

1. Varför använder du IKT i engelskundervisning? 
 

2. Vilka konkreta möjligheter har du när det kommer till användningen av IKT i din undervisning? 
 

3. Använder du olika verktyg för olika ändamål? Om ja, hur kommer det sig? 
 

4. Hur ofta använder du IKT i engelskundervisning?  
 

5. Vad var syftet att eleverna skulle lära sig under dagenslektion?   

 
Erfarenhet av IKT: 
 

6. Hur bedömer du din IKT kompetens? bas, medel, hög! Motivera ditt svar. 
 

7. Vad betyder IKT för dig? Definiera 
 

8. Vilken/ vilka faktorer upplever du är mest begränsade eller utmanande faktorn i undervisningen 
med IKT?  

 

9. Vilka ramfaktorer skulle du säga är viktigast i läraryrket? 
 

10. Finns det något mer du skulle vilja tilläga i intervjun? 
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Bilaga 2  Tabell 1 observation 
 
Observation Mia Vivian Lisa Melissa 
 
1. Hur använder sig 
lärarna av IKT i 
engelskundervisningen 
och vilka IKT-verktyg 
använder de sig av? 
 

Genom att titta på 
en film via en 
webbsida. Sedan 
har de ett Word 
dokument med 
olika begrepp. De 
använder sig av 
dator och 
projektor i 
undervisningen. 

Genom att titta 
på en film via en 
webbsida. Sedan 
har de ett Word 
dokument med 
olika begrepp. 
De använder sig 
av dator och 
projektor i 
undervisningen. 

Youtubeklipp 
och Skolstil. 
Hon använder 
mig av 
smartboard, 
dator och ibland 
iPads i 
undervisningen. 

Powerpoint som 
hon kopplar upp 
till smartboarden 
sedan använder 
eleverna iPads 
för att gå in på 
elevspel.se. hon 
använder 
smartboard, 
dator och iPads i 
undervisningen. 
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Bilaga 3  Tabell 2 intervjuer 
 
Intervjufrågor	 Mia	 Vivian	 Lisa	 Melissa	
 

1. Varför använder du 

IKT i 

engelskundervisning? 

 

För att variera 
undervisningen 
och för att det står i 
läroplanen. 

Det står i läroplanen att 
undervisningen ska 
vara varierande, 
lustfylld och 
intresseväckande. 

Läroplanen lyfter fram 
att undervisningen ska 
vara lustfylld, 
intresseväckande och 
varierande, vilket 
kopplas till IKT 
användningen och 
läroplanen. 

Eleverna hämtar in 
kunskaper på ett annat 
sätt än det vanliga 
traditionella. Inte för 
att de traditionella 
läromedlen är sämre 
utan elever idag är mer 
intresserade av IKT.  

2. Vilka konkreta 

möjligheter har du när 

det kommer till 

användningen av IKT i 

din undervisning? 

Dator och 
projektor sedan 
kan vi boka 
datorsalen. 
 
 

Dator och projektor 
sedan kan vi boka 
datorsalen.  
 
 

Smartboard, dator och 
iPads vid bokning.  
 
 

Smartboard, dator och 
iPads.  
 
 

3. Vad är syftet med 

användningen av IKT-

verktygen i 

engelskundervisningen?  

 

Med IKT blir 
undervisningen 
varierande och det 
står även i 
läroplanen att vi 
ska använda oss av 
IKT i 
undervisningen. 
Med IKT blir 
undervisningen 
varierande och den 
finns i elevers 
vardag. Det står 
även i läroplanen 
att vi ska använda 
oss av IKT i 
undervisningen 

IKT är viktigt! Dels så 
står det i läroplanen att 
man ska använda sig av 
IKT i undervisningen 
och vi använder IKT 
för att variera 
undervisningen för 
eleverna. 

Som tidigare nämnt står 
det i läroplanen och 
med IKT blir 
undervisningen 
varierande lustfylld och 
intresseväckande. IKT 
är viktig eftersom det 
finns i vårt vardagliga 
liv. 

Jag använder mig av 
samma verktyg då jag 
tycker verktygen är 
väldigt breda och att 
man kan göra mycket 
med dem. Jag tycker 
att det är viktigt med 
IKT i 
engelskundervisningen 
för elever möter det i 
deras vardag. 

4. Hur bedömer du din 

IKT- kompetens? Är du 

bekväm med att arbeta 

med IKT eller finns det 

något som du tror du 

behöver bli bättre på? 

 

Jag skulle säga att 
jag ligger på 
medel, men 
behöver utveckla 
min IKT 
kompetens. Jag är 
självlärd och tagit 
egna initiativ när 
det kommer till 
IKT. 

Samma här jag ligger 
på medel, men känner 
att jag också behöver 
utveckla min 
kompetens. Jag har 
själv tagit in IKT i 
engelskundervisningen, 
men känner att det 
finns mycket att lära 
sig. 

Jag anser att jag ligger 
på medelnivå, men 
samhället är i ständig 
utveckling mycket nytt 
kommer även jag 
behöver vara med i 
utvecklingen och 
utveckla mina IKT 
kunskaper. 

Medelnivå skulle jag 
säga och att jag kan 
mycket, men känner 
att mina kunskaper 
kan utvecklas mycket 
mer för att det finns en 
hel värld där ute med 
sådant jag inte känner 
till. 

 

5. Vad betyder IKT för 

dig? Definiera 

 

Att använda 
tekniken. Det är 
svårt att definiera 
begreppet eftersom 
jag själv inte riktigt 
vet. 

Användningen av 
datorer på ett brett sätt 
genom att kunna 
skriva, se filmer, lyssna 
på sånger, att låta 
eleverna surfa och leta 
faktatexter, att bli 
självkritisk, det är IKT 
för mig. 

IKT för mig är viktigt! 
Dagens samhälle 
kretsar kring det och 
det ger en varierande 
undervisning och kan 
göra undervisningen 
rolig men även 
värdefull. 

IKT betyder hur man 
kan kommunicera med 
hjälp av IT. Genom att 
använda sig av IKT får 
eleverna en chans att 
utveckla sina 
kunskaper på egen 
hand, ta reda på fakta 
där de får läsa olika 
texter ute på nätet. På 
så sätt lär eleverna sig 
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att vara självkritiska. 

 

6. Hur ofta använder du 

IKT i 

engelskundervisning?  

 

Varje engelsk 
lektion, en gång i 
veckan, i den 
utsträckning som 
går. 
Men det blir 
mycket stenciler 
och övningsböcker 
för eleverna då de 
inte har egna 
datorer eller iPads. 

Vi har engelska en 
gång i veckan, vi 
försöker använda IKT i 
den mån som går. Men 
det blir mycket 
stenciler och 
övningsböcker för 
eleverna då de inte har 
egna datorer eller 
iPads. 

Vi har engelska en 
gång varje två veckor 
och jag försöker 
använda IKT varje 
gång vi har engelska. 
Men eleverna kan inte 
använda iPads varje 
engelsk lektion. 

Jag har engelska en 
gång i veckan och 
använder IKT hela 
tiden. 

 

7. Vad var syftet med 

lektionen?  

 

Eleverna skulle 
lära sig att läsa och 
lyssna på engelska. 
 
Observationen 
visade att eleverna 
lärde sig nya ord, 
vokabulär. 
 
 

Eleverna skulle lära sig 
att läsa och lyssna på 
engelska. 
 
Observationen visade 
att eleverna lärde sig 
nya ord, vokabulär. 
 

Eleverna ska lära sig 
namnen på färgerna. 
 
 
Observationen visade 
att eleverna lärde sig 
även uttal, skriva och 
stava med hjälp av 
Skolstil. 

Eleverna skulle lära 
sig namnen på 
frukterna. 
 
Observationen visade 
att eleverna lärde sig 
uttal med hjälp av 
elevspel.se. Vokabulär 

 
 
8. Ramfaktor tid 

IKT användningen 
kan vara tids 
krävande. Mycket 
tid går ut på att gå 
till datorsalen och 
att starta igång 
datorerna och vi 
hinner inte hjälpa 
eleverna pga. 
tidsbristen. Det är 
därför vi utesluter 
datorsalen för att 
det blir en sådan 
process, vi 
använder det vi har 
i klassrummet och 
kombinerar det 
med stenciler med 
mera.  

IKT användningen kan 
vara tids krävande. 
Mycket tid går ut på att 
gå till datorsalen och 
att starta igång 
datorerna och vi hinner 
inte hjälpa eleverna 
pga. den schemalagda 
tiden vi har i engelska. 
Och tyvärr på grund av 
den korta tiden vi har 
så brukar vi många 
gånger utesluta att 
använda datorsalen 
under 
engelskundervisningen. 
Men vi använder alltid 
de IKT-verktygen vi 
har i klassrummet och 
sedan kompletterar det 
med stenciler eller 
övningsböcker.  

Jag måste boka tid för 
att kunna använda 
iPads, vilket leder till 
att jag måste planera 
min undervisning i god 
tid, minst en vecka 
innan för att veta ifall 
jag kan använda IKT-
verktygen i 
engelskundervisningen. 
Och jag känner att 
tiden inte räcker till för 
att hjälpa alla elever. 
Eftersom vi delar på 
iPads i vårt lärarlag så 
blir det inte alltid så att 
eleverna har tillgång till 
IKT-verktyg. 

Man hinner inte hjälpa 
alla elever under 
engelska lektionerna. 

 
 
9. Ramfaktor personal 

Jag känner att jag 
behöver utveckla 
mina kunskaper 
inom IKT. 
Jag känner att det 
är mycket jag inte 
kan eller har fått 
lära mig. När jag 
tog examen fanns 
inte IKT i denna 
utsträckning som 
det gör idag. Det 

Jag kan en del, men det 
är inte tillräckligt. Jag 
behöver utvecklas mer. 
Jag gick på en kurs i 
universitetet, men det 
handlade inte om det 
jag jobbar med idag. 
Jag känner att det jag 
kan är som en droppe i 
havet och jag vill 
kunna mer än så. 
 

Det finns mycket inom 
IKT som man inte kan 
och jag känner att jag 
vill ha mer kött på 
benen. Jag har gått en 
kurs i skolan, men jag 
var inte nöjd med den 
för att man lärde sig 
mer grundligt. Vi lever 
i en värld som är i 
städning utveckling och 
IKT är det som 

Jag skulle säga att jag 
behöver utöka mina 
IKT kompetenser det 
finns en hel värld där 
ute med verktyg som 
jag kan använda mig 
av som jag inte är 
medveten om. I skolan 
fick vi inte lära oss det 
vi arbetar med i 
klassrummen, det var 
mer ytligt. Jag är 
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var mer film, tv 
och bandspelare 
som man använde 
sig av i 
lektionerna.” 
 
Självlärd. 

Självlärd. intresserar eleverna och 
jag vill kunna göra 
engelska lektionerna 
lustfyllda och 
intressanta 
 
Självlärd. 

uppvuxen med IKT så 
jag är med i 
utvecklingen, men det 
finns mer att lära sig 
som jag känner att jag 
inte har. 
 
Självlärd. 

 
 
10. Ramfaktor ekonomi 

Ekonomin 
begränsar min 
undervisning dels 
för att eleverna inte 
har tillgång till 
egna iPads och 
dels för att 
verksamheten inte 
kan erbjuda kurser 
inom IKT. 

Jag känner att 
undervisningen hade 
sätt annorlunda ut ifall 
eleverna har tillgång till 
egna iPads. Eftersom 
skolans ekonomi inte 
tillåter detta så 
försvårar det 
användningen till att 
arbeta med IKT. Jag 
tycker även att 
verksamheten borde 
kunna erbjuda kurser 
inom IKT för att 
utveckla våra 
kunskaper 

Jag skulle vilja att alla 
elever ska ha varsin 
iPad då jag anser att det 
skulle underlätta 
undervisningen på 
olika sätt, exempelvis 
att eleverna kan ha 
deras egna sparade 
arbeten. Jag skulle även 
vilja gå på kurser som 
handlar om IKT för att 
utveckla mina 
kunskaper inom 
användningen av IKT. 

Jag tycker att 
verksamheten borde 
satsa på att erbjuda oss 
lärare IKT kurser för 
att utveckla våra 
kunskaper. Jag tycker 
att man ska kunna 
satsa på sina lärare 
också det är för 
skolans bästa 

 
 
 
11. Ramfaktor 
närsamhället 

Eleverna har 
tillgång till 
mobiler, datorer 
eller iPads hemma 
och eleverna 
kommer med 
förkunskaper i det 
engelska språket 
redan innan de 
kommer till skolan. 
Då det spelar spel 
osv. Detta lägger 
mer press på oss 
lärare för att vi ska 
veta vilken nivå 
eleverna ligger i 
för att kunna 
utforma en lektion 
som inte är för 
enkel eller för svår 
för dem.  

I dagens läge har elever 
mobiler eller iPads 
hemma, vi märker att 
de redan kan lite 
engelska. Detta för att 
de spelar spel lyssnar 
på musik eller tittar på 
film, spelar spel, vilket 
leder till att vi lärare 
måste kunna utforma 
undervisningen efter 
elevernas behov samt 
nivå i 
engelskundervisningen. 

Vi lever i en teknisk 
värld och jag märkte 
redan vid årskurs ett att 
eleverna förstår 
engelska, man hör 
eleverna prata om de 
olika spelen de spelar, 
vilket jag försökt ta 
hänsyn till i min 
undervisning för att 
kunna utforma den 
engelskundervisningen 
efter elevernas 
kunskapsnivå. 

Eleverna kommer med 
förkunskaper inom det 
engelska språket redan 
innan de börjar skolan, 
genom spel, mobiler, 
iPads och internet. 
Min uppgift som 
lärare är att ta reda på 
vart de ligger i 
kunskapsnivå när det 
kommer till det 
engelska språket för 
att kunna utforma 
undervisningen efter 
elevernas behov. 

Vilka ramfaktorer 

skulle du säga är 

viktigast i läraryrket? 

Tiden och 

personalen känner 

jag är i fokus just 

nu och är viktigast.  

Jag skulle säga att tid 

och personal är 

viktigast för oss lärare. 

Allt går hand i hand 

med varandra, men tid 

och personal är 

viktigast. 

Jag tycker att tiden 

och personal-

kompetensen är 

viktiga faktorer. 

 


