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Förord 
Genomgående för denna studie är att vi som författat den har samarbetat kring varje kapitel. 
Tillsammans har vi planerat, genomfört och sammanställt denna studie och vi har således 
båda bidragit under hela processen. Båda har varit del i produktionen av varje kapitel genom 
att vi skrivit, läst, kommenterat och redigerat texten, och vid handledningsseminarier och 
andra handledningsträffar har båda medverkat och deltagit aktivt.  
 
  



 

  

Sammanfattning 
Denna studie tar sin utgångspunkt i skolväsendets ökade digitalisering som går att utläsa i 
Lgr11 (Skolverket, 2018) samt vad det betyder att lära sig ett andraspråk. Studien syftar 
följaktligen till att beskriva användningen av digitala verktyg i engelskundervisningen i 
årskurs 4–6 i förhållande till skolans ökade digitalisering och språkliga förmågor som 
innefattas i att lära sig ett andraspråk. En enkät skapades utifrån ett teoretiskt ramverk 
bestående av de sex språkliga förmågorna: lyssna, läsa, tala, skriva, interagera och 
översätta. Enkäten skickades ut till verksamma lärare för att undersöka vilka digitala 
verktyg som används i engelskundervisningen, hur ofta och på vilket sätt de används, samt 
vilka språkliga förmågor som eleverna främst övar vid användningen av dem. Resultatet 
visade att dator är det verktyg som används oftast och att lyssna, läsa och skriva är de tre 
språkliga förmågor som övas mest, främst med hjälp av appar och hemsidor.  
 
Nyckelord: Andraspråk, digitalisering, GERS, språkliga förmågor  
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1. Inledning 
Vi lever i en globaliserad värld där digitaliseringen ständigt gör sig påmind. Vi använder 

datorer, surfplattor och mobiltelefoner i vår vardag för att bland annat söka information, 

underhålla och kommunicera med andra. När första utgåvan av den nuvarande läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) kom fanns begreppet digitala 

verktyg på 8 sidor (Skolverket, 2011), medan det i den reviderade versionen från 2018 går 

att hitta begreppet på 45 sidor (Skolverket, 2018). I den reviderade upplagan har 

digitaliseringens inverkan och påverkan på skolan och undervisningen därigenom skrivits 

fram mycket tydligare. I kapitel ett och två, ”Skolans värdegrund och uppdrag” respektive 

”Övergripande mål och riktlinjer” nämns i upplagan från 2011 inte digitalisering eller 

digitala verktyg överhuvudtaget. Ser vi till den reviderade upplagan från 2018 (som vi 

hädanefter förhåller oss till i denna studie) framkommer det bland annat att eleverna genom 

undervisningen ”ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik” 

(Skolverket, 2018, s. 8). De digitala verktygen ska användas för exempelvis 

kunskapssökande, skapande, kommunikation och övergripande för lärande (Skolverket, 

2018). Att använda sig av digitala verktyg i undervisningen är därigenom inte längre ett 

alternativ – utan ett måste. 

 

Under vår lärarutbildning har vi, i linje med vad Lgr11 säger, fått lära oss att vi ska använda 

digitala verktyg i vår undervisning, men inte så mycket om hur vi kan använda dem. I 

undervisningen i engelska ska eleverna få möjlighet att öva olika språkliga förmågor såsom 

att lyssna, läsa, tala, skriva och interagera (Skolverket, 2018). Lgr11 bygger också på en 

funktionell och kommunikativ språksyn, vilket innebär att man tillägnar sig ett språk bättre 

om det går att urskilja ett direkt behov och syfte för kommunikationen (Skolverket, 2017b). 

Många elever använder digitala verktyg i sin vardag. Sundqvist och Wikström (2015) 

förklarar bland annat att elever som spelar onlinespel på fritiden lyckas bättre på nationella 

prov i engelska än elever som inte spelar. Vidare beskriver Löfving (2012) att datorer kan 

fungera både som ett kommunikativt verktyg likväl som ett socialt, då kompisar möts i en 

digital värld. De digitala verktygens roll och de möjligheter som kommer med dem kan 

därigenom, i allra högsta grad, påverka hur undervisningen utformas och vad eleverna får 

lära sig.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva hur användningen av digitala verktyg i 

engelskundervisningen i årskurs 4–6 ser ut i förhållande till den ökade digitaliseringen och 

språkliga förmågor som innefattas i att lära sig ett andraspråk.  

 

× Vilka digitala verktyg används i engelskundervisningen och hur ofta? 

× Hur används de digitala verktygen i engelskundervisningen? 

× Vilka språkliga förmågor övar eleverna på vid användningen av digitala verktyg? 
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2. Bakgrund: Centrala begrepp och tidigare forskning 
Detta kapitel inleds med den definition av digitala verktyg som vi använder i studien och 

följs av en beskrivning av vikten av digital kompetens samt de digitala verktygens och 

digitaliseringens roll i skolan enligt Lgr11. Därefter definieras begreppet andraspråk och 

vidare beskrivs vad det innebär att lära sig ett språk och några centrala faktorer som kan 

påverka språkinlärningsprocessen då ett andraspråk ska läras. Avslutningsvis knyts dessa 

delar samman då vi tittar på digitaliseringens växande roll i språkundervisningen och olika 

exempel på hur digitala verktyg kan användas i praktiken.  

 

2.1. Digitalisering 
 
2.1.1. Begreppsdefinition: Digitala verktyg 
Digitala verktyg är ett vitt begrepp som innefattar många olika definitioner. Skolverket 

(2017a) definierar digitala verktyg dels som fysiska verktyg, det vill säga datorer, 

mobiltelefoner och surfplattor, dels som internetbaserade tjänster eller programvara. Diaz 

(2012) använder sig av samma definition som Skolverket men benämner digitala verktyg 

som informationsteknik (IT). Begreppet IT har så småningom i takt med den digitaliserade 

samhällsutvecklingen under 1990-talet lett till vidareutvecklingen av ytterligare ett begrepp, 

informations- och kommunikationsteknik (IKT). Inom skolväsendet används ofta begreppet 

IKT då det inkluderar kommunikationsmöjligheter (ibid.).  

 

Utifrån ovanstående har vi i denna studie valt att använda begreppet digitala verktyg, och i 

vår definition omfattar det enbart de fysiska verktygen, då vi på ett tydligare sätt vill hålla 

isär de olika komponenterna som annars innefattas. Vi vill särskilja de fysiska verktygen 

från de tjänster, program och aktiviteter som kan användas genom dem för att på ett 

tydligare sätt kunna se både vilka digitala verktyg som används, men också på vilket sätt 

och i vilket syfte.  

 

2.1.2. Digital kompetens 
Enligt Häkkinen och Kankaanranta (2011) har det blivit viktigt att diskutera digitala verktyg 

i undervisningen i och med att människor i dagens samhälle har blivit alltmer intresserade 

av digital teknik, vilket även Diaz (2012) poängterar. Hon beskriver att användningen av 

digitala verktyg i undervisningen snarare är ett måste än ett alternativ, vilket i sin tur ställer 

höga krav på lärares digitala kompetens (Diaz, 2012), flexibilitet och anpassningsförmåga 
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(Löfving, 2012). Diaz (2012) beskriver vidare att för att elever ska kunna verka och leva i 

ett digitaliserat samhälle krävs det att undervisningen inkluderar ett fokus på att undervisa 

elever inom digital kompetens. 

 

På samma sätt som att digitala verktyg är ett vitt begrepp, är digital kompetens också ett 

mångfacetterat begrepp. Både Skolverket (2016) och Europaparlamentet (2006) definierar 

dock begreppet på snarlika sätt och beskriver att digital kompetens bland annat innebär att 

kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhälle och individ, att kritiskt kunna förhålla 

sig till digital teknik och att kunna använda sig av och förstå digitala verktyg och medier. I 

EU:s program för livslångt lärande skrivs digital kompetens fram som en av åtta 

nyckelkompetenser (Europaparlamentet, 2006). Med nyckelkompetens menas ”en 

kombination av de kunskaper, färdigheter och attityder som varje individ behöver för 

personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration, sysselsättning och ett 

framgångsrikt liv i det moderna kunskapssamhället” (Diaz, 2012, s. 55).  

 

Under de senaste åren har det således satsats mycket på teknologin, och mer specifikt 

datorer, i de svenska skolorna. Åkerfeldt, Karlström, Selander och Ekenberg (2013) 

förklarar att under 2010 fick idén en-till-en stort genomslag vilket resulterade i att många 

kommuner och skolor köpte in fler datorer. En-till-en syftar till att varje elev och lärare ska 

ha tillgång till en bärbar dator. År 2012 bildades också digitaliseringskommissionen i syfte 

att främja digitaliseringen i Sverige. Målet är att bli bäst i världen på att använda de digitala 

funktioner som finns att tillgå på internet. Kommissionens uppdrag är bland annat att visa 

på möjligheterna med digitalisering och att främja arbetet kring det. Med ett samhälle som 

är i ständig rörelse och med digitaliseringens snabba utveckling, påverkas inte minst 

utbildningsväsendet (SOU, 2016:89).  

 

2.1.3. Digitalisering i Lgr11 
Ser vi då vidare till vad skolans uppdrag är och vilka skyldigheter skolan har gentemot 

eleverna i förhållande till digitaliseringen beskrivs flera aspekter av detta i Lgr11s första 

och andra kapitel. Det som står i dessa kapitel ska appliceras på skolans samtliga 

verksamheter och ämnen. Undervisningen ska bland annat bidra till att eleverna kan skapa 

förståelse för vilken inverkan digitaliseringen har, likväl på individen i sig som på samhället 

i stort. Eleverna ska följaktligen kunna förhålla sig på ett kritiskt sätt till digital teknik, vilket 

innebär att de ska kunna värdera information och förstå de risker som finns men också att 

de ska kunna dra nytta av de möjligheter som står att få (Skolverket, 2018).  
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Ser vi mer specifikt till kursplanen i engelska skrivs digitaliseringen och digitala verktyg 

fram även där. Undervisningen ska innehålla muntliga och skriftliga texter på engelska från 

internet och olika medier och eleverna ska ges möjlighet att själva söka och välja sådana 

texter. För att detta ska vara möjligt finns riktlinjer som säger att läraren ska se till att 

eleverna har möjlighet att använda digitala verktyg i syfte att stödja deras lärande 

(Skolverket, 2018).  

 

2.2. Att lära sig ett andraspråk 
 
2.2.1. Begreppsdefinition: Andraspråk 
Innan vi går in på vad det innebär att lära sig ett språk och vilka faktorer som kan påverka 

inlärningsprocessen ska vi definiera vad vi i denna studie menar med andraspråk. Vissa 

anser att det engelska språket när det lärs i Sverige är ett främmande språk medan andra ser 

det som ett andraspråk (Sundqvist & Sylvén, 2016). Ett främmande språk är ett språk som 

någon lärt sig efter sitt modersmål och i en kontext där språket vanligtvis inte används. Ett 

andraspråk är i stället ett språk som någon lärt sig efter sitt modersmål och i en kontext där 

språket talas och används (Saville-Troike & Barto, 2017). I Sverige, precis som i många 

andra länder i dag, har engelska blivit allt vanligare och mer utbrett, och många möter till 

följd av detta engelska i sin vardag (Sundqvist & Sylvén, 2014). Enligt Sundqvist och 

Sylvén (2016) fungerar det därigenom inte längre att i en svensk kontext benämna engelska 

som antingen främmande språk eller andraspråk. De har därför i likhet med Saville-Troike 

och Barto (2017) antagit en bred definition av begreppet andraspråk som innebär att ett 

andraspråk är ett språk som någon lär sig efter sitt modersmål, oavsett kontext.  

 

Eftersom syftet med denna studie bland annat är att beskriva hur användningen av digitala 

verktyg i engelskundervisningen ser ut i förhållande till språkliga förmågor som innefattas 

i att lära sig ett andraspråk, har vi valt att använda Sundqvist och Sylvéns och Saville-

Troikes och Bartos breda definition. Vi anser att en snävare definition av begreppet 

andraspråk inte är nödvändig. Andraspråk används således i denna studie i betydelsen ’ett 

språk som någon lär sig efter sitt modersmål’.  
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2.2.2. Ett språk – flera komponenter 
Ser vi vidare till språkinlärning i allmänhet krävs det flera olika typer av kunskaper för att 

lära sig ett nytt språk. I Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) (Skolverket, 

2009) beskrivs språkanvändning som något som bland annat innefattar generell kompetens, 

vilket berör övergripande erfarenheter, färdigheter och inlärningsförmåga. Kommunikativ 

språklig kompetens utgör sedan den del som är språkspecifik och den består av en lingvistisk 

del, en sociolingvistisk del och en pragmatisk del. Den lingvistiska delen berör sådant som 

lexikala, fonologiska och syntaktiska kunskaper. Den sociolingvistiska delen handlar i 

stället om att kunna anpassa sitt språkbruk efter olika sociala sammanhang och situationer, 

medan den pragmatiska delen handlar om hur språkanvändaren strukturerar och 

kommunicerar ett budskap för att det ska bli förståeligt för mottagaren. Saville-Troike och 

Barto (2017) beskriver också språkanvändning och språkinlärning utifrån tre delar, men de 

gör det i stället utifrån ett lingvistiskt, ett psykologiskt och ett socialt perspektiv. Det 

lingvistiska perspektivet handlar om det som ska läras, alltså den språkliga kunskapen. Det 

psykologiska perspektivet handlar om hur den språkliga kunskapen tillskansas och det 

sociala perspektivet fokuserar på vilken roll grupptillhörighet och identitet spelar när ett 

språk ska läras och vad som gör att vissa är mer framgångsrika språkinlärare än andra. 

  

I GERS (Skolverket, 2009) beskrivs vidare hur språkanvändning också handlar om de 

sociala domäner inom vilka språket används, de texter som bearbetas och om språkliga 

aktiviteter såsom reception, produktion, interaktion och mediering. I kombination med 

dessa innefattas också olika strategier för att kunna genomföra olika uppgifter och i denna 

komplexa blandning av kompetenser ligger alltså förmågan att kunna använda ett språk. 

 

2.2.3. Muntlig reception och produktion 
Att lära sig ett nytt språk kan medföra olika utmaningar beroende på vilket språk du lär och 

i vilken kontext (Saville-Troike & Barto, 2017). Att lära sig ett andraspråk, såsom engelska 

i yngre ålder, kräver därför en del faktorer för att underlätta för språkinläraren och för att 

lärandet ska bli framgångsrikt. Pinter (2006) säger att i början av den process det innebär 

att lära sig ett andraspråk bör fokus först läggas vid att lyssna och tala. Keaveney och 

Lundberg (2014) förklarar vidare att genom att lägga tyngdpunkten på muntlig reception 

och produktion kommer fler elever att lyckas med att lära sig ett andraspråk i och med att 

yngre språkinlärare ofta har en ojämn språkprofil. De receptiva förmågorna utvecklas 

tidigare än de produktiva, och de muntliga, att lyssna och tala, utvecklas tidigare än 

förmågan att kunna läsa och skriva. 
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För att kunna möta dessa behov krävs mycket input (Keaveney & Lundberg, 2014; Pinter, 

2006; Saville-Troike & Barto, 2017). Input utgör då det som språkinläraren får möta på det 

språk som ska läras, exempelvis i form av tal och text (Saville-Troike & Barto, 2017). Pinter 

(2006) menar att läraren således har en viktig uppgift i detta sammanhang, då läraren utgör 

den största källan till input för eleverna i klassrummet. Läraren styr vilken form av input 

som erbjuds och är ofta den som kan producera den i form av bland annat kommunikation, 

sånger och teater, att ge instruktioner och att berätta historier. Keaveney och Lundberg 

(2014) förklarar att lärarens engelskkunskaper därigenom har stor påverkan på 

undervisningen, och om läraren känner sig osäker på sin egen kompetens är risken stor att 

läraren i stället talar på modersmålet och att den input som är så viktig till följd av det 

minskar.  

 

En annan viktig faktor för lyckad språkinlärning är variation. Pinter (2006) beskriver att 

genom variation, inte bara över tid, utan också under varje lektion, blir lektionerna mer 

stimulerande för olika lärandetyper. Keaveney och Lundberg (2014) lyfter fram att olika 

medier kan användas för att ge en varierad input och Pinter (2006) ger också exempel på 

detta, likt att lyssna på olika former av inspelningar för att få höra okända talare, olika 

accenter och olika hastigheter. 

 

Sammanfattningsvis innefattar att kunna ett språk flera olika komponenter och därigenom 

bör undervisningen vara varierad. I början av processen att lära sig ett språk bör fokus ligga 

vid det muntliga, att lyssna och tala, och därigenom har den input som språkinläraren möter 

en viktig roll. Läraren är ofta den som utgör den största källan för input och att läraren är 

kompetent och trygg i sina egna engelskkunskaper påverkar därför undervisningen. Den 

som ska lära ett andraspråk bör befinna sig i en miljö där målspråket spelar huvudrollen och 

där mötet med språket sker ofta och i passande och spontana sammanhang. 

 

2.3. Digitala verktyg i andraspråksundervisning 
 
2.3.1. Digitaliseringen förändrar förutsättningarna 
I takt med den digitala utvecklingen i samhället har under senare år mängden litteratur som 

publicerats om digitala verktyg kopplat till undervisning och språkinlärning ökat (Sundqvist 

& Sylvén, 2014). Keaveney och Lundberg (2014) menar att i och med den ökade 

globaliseringen och digitaliseringen har nya utmaningar tillkommit och lärare måste 
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ständigt arbeta för att anpassa sig och sin undervisning till detta. I en artikel om 

multimodalitet och digitalisering i andraspråksundervisning beskriver Lotherington och 

Jenson (2011) att förutsättningarna för språkinlärning har förändrats och att vi måste 

omvärdera våra idéer om språkinlärare och det sätt på vilket språk används i dag. För det är 

fortfarande så att papper och tryckt media ofta går före digitala verktyg i undervisningen, 

trots den roll dessa interaktiva skärmar har för många i livet i övrigt. De menar således att 

klassrumsundervisningen tappar verklighetsförankring om inte hänsyn tas till de digitala 

verktygen och deras inverkan på hur kommunikation och samspel ser ut utanför 

klassrummet, i det vardagliga livet, då det också påverkar hur språket används (ibid.). 

  

Sundqvist och Sylvén (2014) har i en studie om datoranvändning och andraspråksinlärning 

sett att elever i årskurs 4 spenderar mer tid åt engelska på sin fritid än i skolan. De anser 

därför att lärare bör arbeta för att klassrumsarbetet och det eleverna sysselsätter sig med på 

fritiden ska kunna mötas i undervisningen. Lotherington och Jenson (2011) har också funnit 

att det tar tid att göra denna förändring i ett andraspråksklassrum, att det finns ett motstånd 

och att även om digitala verktyg finns tillgängliga så utnyttjas inte dess kreativa potential i 

undervisningen av andraspråk. I linje med vad Lotherington och Jenson beskriver anser 

Sundqvist och Sylvén (2014) att det är viktigt med lärare som visar sig motiverade och som 

vill arbeta för ett klassrum där undervisningen, genom de digitala verktygen, når bortom 

klassrummets väggar.  

 

2.3.2. Elevens intresse i fokus 
Dagens unga andraspråksinlärare möter en stor mängd engelska utanför skolan. Genom 

media finns tillgång till film och musik på olika språk likväl som 

kommunikationsmöjligheter via internet, vilka kan binda samman människor över hela 

världen (Keaveney & Lundberg, 2014; Sundqvist & Sylvén, 2014). Tillgången till engelska 

utanför skolan bör därför tas i beaktande vid planering av andraspråksundervisning för att 

likt Lotherington och Jenson (2011) beskriver, se till att möta eleverna i stället för att 

ignorera vad de faktiskt redan gör och kan. Keaveney och Lundberg (2014) uttrycker i likhet 

med vad Lotheringtion och Jenson beskriver att andraspråksundervisningens aktiviteter ska 

vara kopplade till vad eleverna möter ute i den riktiga världen, vad de ser och hör och vad 

de upplever. En del av lärarens uppdrag är därför att ta reda på hur mycket och på vilket sätt 

eleverna redan använder engelskan (ibid.). 
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Jarvis och Krashen (2014) menar vidare att språkinlärning är mer kraftfullt då det sker 

omedvetet snarare än då det är medvetet, vilket Lotherington och Jenson (2011) också 

framhåller då de förklarar att ett av de huvudsakliga sätten som barn lär på är genom lek. 

De fortsätter och beskriver att då elever i Kanada genom ett skolprojekt skulle skapa en 

serie lekte de såväl med språket som med layouten genom de digitala verktygen, och lek är 

grundläggande för ett meningsfullt arbete med digitala verktyg (ibid). Jarvis och Krashen 

(2014) har i sin studie också sett att elever visserligen anser att språkövningar är viktiga, 

men ju mer lättillgängligt internet och olika medier blir, desto viktigare kommer det att bli 

att utnyttja detta i samband med språkinlärning.   

 

2.3.3. Digitala verktyg i praktiken 
I en litteraturöversikt tittade Hwang och Fu (2018) på hur digitala verktyg påverkar 

andraspråkselevers lärande och fann att det finns stor potential för teknologin att ha en 

positiv effekt på språkinlärning. Mer specifikt fann de att i en majoritet av fallen (62,8 %) 

visade användningen av digitala verktyg i andraspråksundervisningen på positiva resultat, 

och att det aldrig visade på negativa. Datoranvändning är ett plus även för yngre 

språkinlärare, vilket Butler, Someya och Fukuhara (2014) menar är kopplat till att den 

variation av icke-verbal information och direkt feedback som datorer kan ge kan ha en 

positiv effekt på uppmärksamhet och motivation. Dessa två faktorer kan sedan i sin tur 

påverka lärandeprocessen på ett positivt sätt. Åkerfeldt et al. (2013) förklarar emellertid att 

det är osäkert huruvida motivationen av datoranvändningen är fortsatt hög över tid då deras 

studie visar på att attityden till skolarbetet sjunker något efter det första och andra året, sett 

över olika åldrar.  

  

Golonka, Bowles, Frank, Richardson och Freynik (2014) har, i en jämförande studie om 

huruvida användningen av nyare teknik har en positiv inverkan på andraspråksinlärare i 

jämförelse med mer traditionella metoder och material, funnit att teknologin har en positiv 

inverkan. De två metoder som haft störst effekt på språkinlärningen är chatt och ASR 

(automatic speech recognition), på svenska taligenkänning. Taligenkänningsprogram 

tillåter datorn att identifiera ord och meningar som en person säger i en mikrofon med fokus 

på inlärarens output, såsom uttal, prosodi och specifika ljud och förser sedan inläraren med 

feedback på utförandet. Det visade sig att de studenter som använt sig av programmet 

förbättrade sin produktionsförmåga, fick en utökad medvetenhet om prosodi samt bättre 

självförtroende för att tala. Ser vi åter till chatt menas här datorförmedlande kommunikation, 

antingen enbart textbaserad eller också med inslag av ljud (ibid.). Både Golonka et al. 
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(2014) och Pinter (2006) beskriver att chatt möjliggör kommunikation bland och mellan 

andraspråksinlärare och modersmålstalare utan distansbegränsningar. Pinter (2006) 

förklarar vidare att datoranvändning och chattskrivande, där en grupp elever från ett land 

skriver till en grupp elever i ett annat land, kan uppmuntra och motivera skriftlig 

kommunikation. I Golonkas et al. (2014) studie framgår också att de studenter som använder 

sig av chatt producerar mer fullständiga och komplexa meningar än de som inte gör det. 

Övergripande visade studien även att andraspråkinlärare tycker om att använda sig av 

teknologi för att lära sig ett nytt språk, i jämförelse med mer traditionella metoder och 

material. Tack vare teknologin är många andraspråkinlärare mer engagerade i 

lärandeprocessen och har en positiv attityd till att lära sig ett nytt språk (ibid.).  

 

Datorer och internet är således en källa till stor variation av input och information och det 

är även en plats för social interaktion (Jarvis & Krashen, 2014). Datorspel är också något 

som undersökts i förhållande till språkinlärning och Butler, Someya och Fukuhara (2014) 

beskriver att datorspel tack vare sitt sätt att kunna engagera kan agera motiverande även för 

språkinlärning. Lotherington och Jenson (2011) förklarar att datorspel ofta innehåller 

problemlösning som många gånger kräver samarbete mellan flera spelare. Kombinationen 

av problemlösning och samarbete resulterar i att det både är motiverande men också att det 

har en positiv effekt på språkinlärarnas förmåga att använda engelskan för att i andra 

sammanhang koordinera handlingar som sker i nuet. Ser vi åter till Sundqvists och Sylvéns 

(2014) studie om datoranvändning och andraspråksinlärning presenterar de där att datorspel 

kan utgöra nära nog en ideal miljö för språkinlärning då det, likt tidigare nämnt, är 

motiverande och kräver såväl input som output. I denna studie kom Sundqvist och Sylvén 

också fram till att de som ofta spelar datorspel på engelska har bättre självförtroende när det 

kommer till att tala engelska även i andra miljöer än de som inte spelar. En annan faktor 

som datorspel kan erbjuda som kan vara positiv för vissa språkinlärare är anonymitet 

(Lotherington & Jenson, 2011; Saville-Troike & Barto, 2017). Anonymiteten kan nämligen 

uppmuntra språkinlärare som annars inte är risktagande då kommunikationen inte sker 

ansikte-mot-ansikte (Saville-Troike & Barto, 2017). 

  

Sammanfattningsvis kan således digitala verktyg användas på flera olika sätt av den som 

ska lära ett nytt språk för att gynna inlärningen. Men Pinter (2006) förklarar att de digitala 

verktygen också kan vara användbara för den som ska lära ut. Digitala verktyg och den 

mängd av input som de kan bistå med i form av exempelvis olika ljudfiler kan ge mycket 

stöd till läraren. Många andraspråkslärare saknar självförtroende och tilltro till sin egen 
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förmåga att tala engelska och då kan input från olika medier vara ett gott komplement till 

den input som läraren kan ge (ibid.). Med språkinlärare från årskurs 4–6 och uppåt är det 

också viktigt att de får möta en varierad input för att bli vana att lyssna till olika hastigheter 

i tal, till okända talare och på olika dialekter (Pinter, 2006; Keaveney & Lundberg, 2014). 
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) 

och de språkliga aktiviteter som den innefattar. Därefter redogörs för kursplanen i engelska 

och dess koppling till GERS. Avslutningsvis introduceras det ramverk, bestående av sex 

språkliga förmågor, som denna studie har som utgångspunkt.  

 

3.1. Gemensam europeisk referensram för språk 
Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) är en referensram utarbetad av 

Europarådet för att stödja de som arbetar inom olika språkområden. Den ska fungera som 

en grund för att ”utarbeta kursplaner, läroplaner, examina och läromedel för språkinlärning 

i hela Europa” (Skolverket, 2009, s. 1), i syfte att få bukt med ”de kommunikationshinder 

mellan människor som arbetar med moderna språk, som uppstår till följd av skillnaderna 

mellan de olika utbildningssystemen i Europa” (Skolverket 2009, s. 1). Referensramen är 

således skapad för att fungera som en gemensam utgångspunkt vid undervisning av språk 

och för att på så vis uppnå ökad rörlighet mellan europeiska länder. 

 

Referensramen innehåller bland annat beskrivningar av kunskaper och färdigheter som den 

språklärande anses behöva för att kunna kommunicera framgångsrikt på ett språk och med 

nivåer att förhålla sig till. Nivåerna är uppdelade i sex grupper baserade på språkfärdigheter; 

A1, A2, B1, B2, C1 och C2. A-grupperna definierar språkfärdigheter på nybörjarnivå, B-

grupperna mer självständiga användare och C-grupperna avancerade användare 

(Skolverket, 2009). Enligt Keaveney och Lundberg (2014) förväntas eleverna i början av 

årskurs 4 ligga inom A1-nivån för att sedan röra sig mot, och befinna sig inom A2-nivån i 

slutet av årskurs 6.  

 

3.1.1. Språkliga aktiviteter 
Språkliga aktiviteter innebär enligt GERS definition att en person använder sin 

kommunikativa språkliga kompetens i ett visst sammanhang för att genom reception 

och/eller produktion bearbeta någon form av text för att utföra en uppgift. Språkliga 

aktiviteter används således för att aktivera språkinlärarens användning av språket. Dessa 

olika aktiviteter kan kopplas till både muntliga och/eller skriftliga texter och de kan delas 

in i fyra övergripande kategorier reception, produktion, interaktion och mediering 

(Skolverket, 2009). 
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3.1.1.1. Produktion 

Produktiva aktiviteter kan delas upp i muntlig och skriftlig produktion. Muntlig produktion 

kan likställas vid tal, där språkanvändaren producerar en muntlig text som någon sedan 

lyssnar till. Exempel på sådana aktiviteter kan vara högläsning av en skriftlig text, att tala 

och att sjunga. Skriftlig produktion kan likställas vid skrivande, där språkanvändaren 

producerar en skriftlig text som någon sedan läser. Exempel på sådana aktiviteter kan vara 

att fylla i frågeformulär, att skriva kreativt och att skriva brev (Skolverket, 2009). 

  

3.1.1.2. Reception 

Receptiva aktiviteter kan delas upp i reception genom lyssnande och reception genom 

läsande. Reception genom lyssnande innefattar att språkanvändaren lyssnar och bearbetar 

muntlig input från någon talare. Exempel på sådana aktiviteter kan vara att lyssna till 

instruktioner, radio och att lyssna till andra personers samtal (Skolverket, 2009). Visuell 

reception kan likställas vid läsning, där språkanvändaren läser och bearbetar en skriftlig text 

från någon. Exempel på sådana aktiviteter kan vara att läsa för att hitta information, följa 

instruktioner och att läsa för nöjes skull. Receptiva aktiviteter kan också förekomma genom 

en kombination av att lyssna och läsa, denna typ av aktiviteter kallas audiovisuell reception. 

Exempel på sådana aktiviteter kan vara att se på film, använda multimediateknik och att 

följa med i en text som någon annan högläser (ibid.). 

  

3.1.1.3. Interaktion 

Vid interaktiva aktiviteter växlar språkanvändaren mellan reception och produktion för att 

utbyta information med andra individer. Vid muntlig interaktion sker kommunikationen 

genom att tala och lyssna. Exempel på sådana aktiviteter kan vara ett informellt samtal, en 

debatt och en intervju. Vid skriftlig interaktion sker kommunikationen genom att skriva och 

läsa. Exempel på sådana aktiviteter kan vara att brevväxla och utbyta anteckningar 

(Skolverket, 2009).  

  

3.1.1.4. Mediering 

Medierande aktiviteter innefattar att språkanvändaren agerar tolk för att göra det möjligt för 

människor som annars inte skulle kunna kommunicera med varandra att göra det. 

Medierande aktiviteter kan delas upp i muntlig och skriftlig mediering. I båda fallen kan 

översättning, sammanfattningar och omskrivningar av texter vara exempel på aktiviteter 

(Skolverket, 2009). 

 



 

 14 

3.2. Kursplanen i engelska i relation till GERS 
Vad gäller kursplanen i engelska är kopplingen till GERS tydlig. I kommentarmaterialet till 

kursplanen i engelska beskrivs att de olika stegen som är framskrivna i kunskapskraven står 

i linje med nivåerna som presenteras i det europeiska systemet. Vidare är det centrala 

innehållet uppbyggt så att det innehåller de olika språkliga aktiviteter som delges i GERS 

(Skolverket, 2017b). Den första rubriken, Kommunikationens innehåll, presenterar vad 

undervisningen ska handla om, medan följande två rubriker presenterar det mer språkliga, 

det vill säga olika receptions- och produktionsaktiviteter. Dessa två rubriker lyder: Lyssna 

och läsa – reception och Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion (Skolverket, 

2018). De två rubrikerna är således tydligt förankrade i GERS genom dess gemensamma 

fokus på reception, produktion och interaktion. Som tidigare nämnts presenteras dock 

ytterligare en övergripande språklig aktivitet i GERS, vilken benämns mediering. Mediering 

har emellertid uteslutits i det centrala innehållet och i kursplanen i sin helhet för att 

undervisningen ska kunna hållas helt på engelska, och att inga andra språk således ska 

behöva inkluderas (Skolverket, 2017b). Att begreppet uteslutits medför däremot inte att det 

inte används i undervisningen, utan enbart att det inte är något som måste vara en del av 

innehållet. 

  

Vidare finns det ett syfte med ordningsföljden i vilken rubrikerna i det centrala innehållet 

presenteras. Det centrala innehållet grundas på att språkinläraren först måste besitta 

förmågan att kunna förstå och tolka sådant som hen lyssnar till och läser om innan 

produktion och interaktion kan ske (Skolverket, 2017b). I linje med den progression som 

skrivits fram i kursplanen beskrivs också hur interaktion bygger på förmågor som hör både 

till reception och produktion och således förmågan att kunna kombinera dessa. 

Interaktionens roll i undervisningen i engelska framträder också än mer i samband med 

beskrivningarna av den kommunikativa språksynen, vilken belyser att man tillägnar sig ett 

språk bättre om det går att urskilja ett direkt behov och syfte för den kommunikation som 

ska ske (ibid.). 

 

3.3. Sex språkliga förmågor 
Utifrån GERS (Skolverket, 2009) och kursplanen i engelska (Skolverket, 2018) har vi 

skapat ett ramverk som fokuserar på sex språkliga förmågor som tillsammans motsvarar en 

del av det som språklig kompetens består av. Förmågorna är: lyssna, läsa, tala, skriva, 

interagera och översätta. I Figur 1 illustreras hur de sex språkliga förmågorna är kopplade 
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till GERS och kursplanen i engelska. De begrepp som kommer från GERS är markerade 

med en grå bakgrund, de som är tagna från kursplanen i engelska har en grön bakgrund och 

de som utgör vårt ramverk, de sex språkliga förmågorna, är markerade med blått.  

 

 
Figur 1. Ramverket bestående av sex språkliga förmågor utifrån GERS och Lgr11 

 

Att lyssna kommer således av det som i GERS beskrivs som muntlig reception (Skolverket, 

2009), och återfinns i kursplanen under rubriken Lyssna och läsa – reception (Skolverket, 

2018). Under den rubriken hittar vi också läsa, vilket i GERS beskrivs som skriftlig 

reception (Skolverket, 2009). Som tidigare nämnts finns i GERS också audiovisuell 

reception (ibid.), vilket dock inte är utskrivet i kursplanens centrala innehåll. Under rubriken 

Lyssna och läsa – reception går det däremot att se exempel på sådana aktiviteter 

(Skolverket, 2018). Av den anledningen har vi valt att inte använda audiovisuell reception 

i vårt ramverk då det inkluderas av att lyssna och läsa.  

 

Vidare har vi tala, vilket presenteras som muntlig produktion i GERS (Skolverket, 2009), 

och som i kursplanen skrivs fram under rubriken Tala, skriva och samtala – produktion och 

interaktion (Skolverket, 2018). Där återfinns också skriva, vilket i GERS redogörs för som 

skriftlig produktion (Skolverket, 2009). Vi har valt att behålla benämningen interaktion från 

GERS, då begreppet samtala som används i kursplanen (Skolverket, 2018) kan uppfattas 

som mer begränsat till det muntliga och vi vill att det ska innefatta såväl det muntliga som 

det skriftliga. Den sista förmågan vi valt att fokusera på, översätta, kommer av den språkliga 

aktivitet som i GERS beskrivs som mediering (Skolverket, 2009). Mediering är emellertid 

mer omfattande och berör fler aspekter än just förmågan att kunna översätta, men då detta 

inte återkommer i kursplanen i engelska har vi valt att göra denna begränsning.  
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Dessa sex språkliga förmågor, det vill säga lyssna, läsa, tala, skriva, interagera och 

översätta, utgör det ramverk som vi byggt vår metod utifrån och de används således också 

som grund för vår analys. 
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras den undersökningsmetod och det redskap som använts för att 

samla in data till studien. Vidare redogörs för undersökningsgrupp, urval, enkätens 

utformning, bearbetning av data samt studiens forskningsetiska förhållningssätt.  

 

4.1. Kvantitativ metod 
För att uppnå syftet att beskriva hur användningen av digitala verktyg ser ut i 

engelskundervisningen i förhållande till den ökade digitaliseringen och vad som innefattas 

av att lära sig ett andraspråk, har vi i denna studie valt en kvantitativ ansats med en digital 

enkät som insamlingsmetod. Eliasson (2018) beskriver nämligen att när syftet är att 

uppskatta hur utbredda olika förhållanden är inom den tänkta undersökningsgruppen (ibid.), 

samt om man vill få svar på frågor som hur ofta, hur många och hur vanligt, är en kvantitativ 

metod mest passande (Trost & Hultåker, 2016). Eftersom vår avsikt var att undersöka vilka 

digitala verktyg som används ute i skolorna, hur ofta dessa används och på vilket sätt samt 

hur fördelningen mellan de språkliga förmågorna ser ut, riktar sig våra frågor främst mot 

hur vanligt förekommande något är. Därför ansåg vi att en enkät var lämpligast för 

ändamålet.  

 

Datainsamlingsmetoden vi valde föll på Google Formulär då vi ansåg att det var det mest 

tidseffektiva sättet att skapa en enkät på samt att vi på ett enklare sätt kunde nå ut till vår 

undersökningsgrupp i jämförelse med pappersenkäter som kräver mer administration (Trost 

& Hultåker, 2016). Dessutom är det en mer miljövänlig metod att använda sig av än 

pappersenkäter (Diaz, 2012). Google Formulär är ett gratis undersökningsverktyg med 

enkätfunktion som är smidig att använda både för dem som skapar den likväl som för 

respondenterna. Enkäten kan besvaras med hjälp av olika kommunikativa digitala verktyg 

som exempelvis mobiltelefon, dator eller surfplatta (Diaz, 2012; Google, u.å.b). Dessutom 

kan respondenterna själva välja när de ska besvara enkäten (Eliasson, 2018), dock inom 

ramen för när den senast ska vara besvarad. En nackdel med att använda sig av digitala 

enkäter är enligt Trost och Hultåker (2016) och Eliasson (2018) att man enbart når en 

begränsad målgrupp, det vill säga de som använder sig av datorer, mobiltelefoner eller 

dylikt. Å andra sidan har Skolverket (2016) gjort en undersökning 2015 som visar på att 

nästan alla grundskolelärare har tillgång till en dator på sitt arbete och att mängden IT-

utrustning på skolorna ständigt ökar. Därför ansåg vi att det var lämpligt att använda digital 

enkät. 
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4.2. Undersökningsgrupp och urval 
Undersökningsgruppen för studien är lärare i engelska som undervisar i årskurs 4–6 

eftersom det är dessa som styr och leder undervisningen. Därigenom är det de som kan ge 

oss en inblick i hur digitala verktyg används i det sammanhanget. 

  

Ett missivbrev skickades ut via e-post till 69 rektorer i övre Norrland. I missivbrevet 

presenterades studiens syfte, enkäten var länkad och rektorerna fick i uppdrag att skicka 

detta vidare till sina anställda engelsklärare i årskurs 4–6 (se Bilaga 1). Rektorernas 

kontaktuppgifter hittades på kommunala hemsidor. Vi har därigenom gjort ett 

bekvämlighetsurval, vilket Trost och Hultåker (2016) beskriver som ett urval med syfte att 

nå ut till så många som möjligt inom en specifik grupp på ett sätt som är rimligt och fungerar 

i sammanhanget. Efter den sista svarsdagen hade vi fått in 20 svar, vilket vi ansåg var för 

lite för att kunna se möjliga mönster och trender i vårt resultat. Trost och Hultåker (2016) 

beskriver att flertalet överväganden måste göras för att komma fram till hur stort urval som 

ska göras och att det därför inte går att sätta en generell gräns för hur stort ett urval bör vara. 

Emellertid ökar sannolikheten för att resultatet ska vara representativ för populationen ju 

större urvalet är (ibid.). För att kunna få in fler svar valde vi därför att skicka ut enkäten 

igen, denna gång i en sluten Facebookgrupp för engelsklärare i årskurs 4–6. När enkäten 

skickades ut hade gruppen ca 7 100 medlemmar och efter ett dygn hade vi fått in totalt 96 

svar. 11 av svaren sorterades bort då dessa kom från respondenter som antingen saknade 

lärarutbildning eller var obehöriga i engelska för årskurserna 4–6. Återstod gjorde alltså 85 

svar.  

 

4.3. Enkätutformning  
Enkäten bestod av 21 frågor indelade i två sektioner med både öppna och slutna frågor. 

Första sektionen var kopplad till frågeställningen om vilka digitala verktyg som används i 

engelskundervisningen och hur ofta. Lärarna fick i enkäten kryssa i vilka digitala verktyg 

som de har att tillgå i engelskundervisningen med alternativen Smartboard, dator, surfplatta, 

mobiltelefon, inga eller övrigt. I kategorin ”övrigt” kunde lärarna skriftligt tillägga ett eller 

flera digitala verktyg som de använder sig av utöver de redan kategoriserade. Därefter fick 

de svara på hur ofta de använder sig av Smartboard, dator, surfplatta, mobiltelefon eller 

övrigt utifrån fem förutbestämda svarsalternativ, Alltid, Ofta (ca varannan lektion), Ibland 

(ca var tredje/fjärde lektion), Sällan (ca var femte/sjätte lektion), Aldrig (se Bilaga 2). Om 
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lärarna i undersökningen inte använder sig av något digitalt verktyg överhuvudtaget i 

engelskundervisning fick de möjlighet att skriftligt svara på varför de inte gör det.   

 

Andra sektionen innehöll frågor kopplade till frågeställningarna om hur de olika digitala 

verktygen används samt vilka språkliga förmågor som eleverna främst tränar på vid 

användningen av dessa. Med språkliga förmågor syftar vi i första hand till de sex språkliga 

förmågorna lyssna, läsa, tala, skriva, interagera och översätta som vi använt som vårt 

ramverk i enlighet med GERS (Skolverket, 2009) och det centrala innehållet i kursplanen i 

engelska (Skolverket, 2018). Som tidigare nämnts finns inte förmågan översätta med i 

kursplanen i engelska men nämns i GERS (Skolverket, 2009). Vi valde dock att ta med den 

kategorin för att se om det förekommer i undervisningen trots att det inte finns något krav 

på det. Frågorna i enkäten var kategoriserade efter de digitala verktygen Smartboard, dator, 

mobiltelefon och surfplatta samt kategorin övrigt (vilken respondenterna skriftligen kunde 

svara på). Till varje verktyg efterfrågades vilka språkliga förmågor eleverna tränar på vid 

användningen av dessa. Vårt ramverk inkorporerades därigenom i enkäten genom att de sex 

språkliga förmågorna användes som svarsalternativ. Respondenterna fick välja max fyra av 

de språkliga förmågorna till varje digitalt verktyg för att göra det möjligt att i resultatet 

kunna se vilka som är mest förekommande i undervisningen (se Bilaga 2).  

 

För att ta reda på hur de olika digitala verktygen utnyttjas i engelskundervisningen använde 

vi oss av öppna skriftliga svar, vilket var den enda av våra frågeställningar som inte innehöll 

slutna förutbestämda svarsalternativ. Vi valde att göra så för att få en mer nyanserad bild av 

hur varje verktyg används i undervisningen. Dock angavs några exempel såsom appar, 

hemsidor och aktiviteter som riktlinjer för respondenterna (se Bilaga 2).   

 

4.3.1. Pilotstudie  
Innan enkäterna skickades ut gjordes en pilotstudie vilket innebär att undersökningen 

granskas av en eller flera informanter innan den genomförs av undersökningsgruppen. 

Pilotstudier genomförs i syfte att kontrollera upplägget i undersökningen, få syn på 

eventuella oklarheter eller missförstånd som i sin tur kan bidra till bättre resultat (Larsen, 

2009). I denna studie genomfördes en pilotstudie av en lärare som jobbat inom yrket i 9 år. 

Det framgick efter pilotstudien att vissa frågor var otydligt formulerade och lätta att 

missförstå. Vi hade bland annat formulerat oss på ett sådant sätt att det framstod som att vi 

ville veta hur lärare använder sig av digitala verktyg i engelskundervisningen när vi i själva 

verket ville ta reda på hur det används överlag i engelskundervisningen, det vill säga hur 
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både lärare och elever använder sig av de digitala verktygen. Utifrån den feedback vi fick 

från informanten ändrade vi vissa frågor som bidrog till bättre struktur och förtydliganden i 

enkäten, se Bilaga 2.  

 

4.4. Bearbetning av data 
De enkätfrågor som var kopplade till frågeställningarna om vilka digitala verktyg som 

används i engelskundervisningen, hur ofta samt vilka språkliga förmågor som eleverna 

främst övar vid användningen av dessa, var stängda frågor med förutbestämda 

svarsalternativ. Den enkät som användes för att besvara frågorna skapades i 

undersökningsverktyget Google Formulär där de svar som går att kvantifiera sammanställs 

automatisk (Google, u.å.b). För att illustrera resultatet skapades tabeller och figurer med 

hjälp av Word och Excel.  

 

För att sortera materialet från enkätens öppna frågor om hur de digitala verktygen används, 

sammanställdes respondenternas svar från samtliga digitala verktyg och placerades i olika 

kategorier, se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Lärares användning av digitala verktyg  

Kategorier Exempel på lärares skriftliga svar 

Uppgifter, 
övningar och 
aktiviteter 

Skrivuppgifter, skriva berättelser, skapa böcker, 
hörförståelseövningar, läsförståelse, lyssna på texter, 
presentationer, mail med elever i andra länder, söka och hitta fakta 
och information, projektarbete, grupparbete, fotografera 

Läromedel Liber, Magic, Gleerups 

Appar och 
hemsidor 

Google Classroom, Quizlet.com, Elevspel.se, Kahoot, 
Readtheory.org, Google Translate, Ovningsmastaren.se 

Inspelningar Tutorials, spela in sig själva, filma, poddar, filma dialoger, spelar in 
muntligt 

Film Titta på film, videoklipp, serier 

Genomgångar och 
instruktioner 

Genomgångar, gå igenom instruktioner, information 

Översättning Lexikon, översätta ord och meningar, glosor 
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Spel Tävlingar, spel, frågesport 

Övrigt Interaktion med hemmen, stöttning vid behov, närvaro, feedback 
till eleverna, läraren använder datorn, ej eleverna 

 

 

Varje kategori baseras på att fem eller fler än fem lärare angivit samma eller liknande svar, 

exempelvis skrev fler än fem lärare att de filmar dialoger, spelar in muntligt, spelar in sig 

själva eller gör tutorials och poddar med hjälp av digitala verktyg. Dessa svar fick då en 

egen kategori som vi valt att döpa till ”Inspelningar”, då de kan kopplas till någon typ av 

inspelningsfunktion.  

 

En annan kategori gav vi namnet ”Uppgifter, övningar och aktiviteter”. Där samlades svar 

som antyder på elevaktivitet (och som inte på egen hand kan bilda en egen kategori), det 

vill säga svar som indikerade på att eleverna förses med någon typ av uppgift eller övning 

som kräver produktion. Exempel på svar som placerades i den kategorin är skrivuppgifter, 

söka fakta, presentationer och grupparbeten. Många lärare valde att enbart skriva att de 

arbetar med olika uppgifter eller övningar utan att specificera mer än så, dessa svar räknades 

också in till kategorin ”Uppgifter, övningar och aktiviteter”. Svar som inte indikerade att 

eleverna är aktiva, placerades i kategorin ”Övrigt” som till exempel interaktion med 

hemmen, närvaro, läraren använder datorn, ej eleverna.  

 

Ett ytterligare exempel är kategorin ”Appar och hemsidor” i vilken svar räknades in där 

lärarna specifikt angav vilken eller vilka appar och hemsidor de använder sig av samt om 

de enbart skrev att de använder sig av appar eller hemsidor utan att specificera vilka. 

Exempel på appar och hemsidor är Google Classroom och Kahoot. 

 

4.5. Forskningsetiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram riktlinjer för forskare i frågan om det grundläggande 

individskyddskravet, vilket är utgångspunkten för överväganden vad gäller forskningsetik. 

Individskyddskravet har delats in i fyra huvudkrav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innefattar att forskaren ska informera de som involveras i studien om 

studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har syftet presenterats för 
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respondenterna både i det e-brev som skickades ut, samt direkt i enkätformuläret. 

Samtyckeskravet handlar om att den som deltar i undersökningen har rätt att själv fatta 

beslut om sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Både i e-brevet och i enkäten 

informerades respondenterna om att undersökningen genomfördes helt anonymt och att 

deltagandet var frivilligt. I enkäten förklarades också att respondenten gav sitt samtycke till 

att delta i studien genom att besvara frågorna och att denne kan återkalla sin medverkan 

utan att ange orsak. Vidare innebär det tredje kravet, konfidentialitetskravet, bland annat att 

personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem och det fjärde kravet, 

nyttjandekravet, betyder att information som samlats in om enskilda personer enbart får 

användas i forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har vi inte 

samlat in några personuppgifter, men den data som samlats in behandlas ändå på ett sådant 

sätt att ingen obehörig får ta del av den och den används ej för exempelvis kommersiellt 

bruk.  

 

Vidare följer denna studie också Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (2017). 

Exempelvis redovisar vi utgångspunkterna för vår studie, våra metoder och vårt resultat 

öppet samt att vi talar sanning om vår forskning. 
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5. Resultat  
I det här kapitlet redovisas de viktigaste resultaten utifrån enkätundersökningen. I avsnitt 

5.1 anknyts resultatet till frågeställningen om vilka digitala verktyg som används i 

engelskundervisningen och hur ofta. I avsnitt 5.2 beskrivs hur de digitala verktygen används 

medan avsnitt 5.3 behandlar frågeställningen om vilka språkliga förmågor eleverna övar på 

vid användningen av digitala verktyg.   

 

5.1. Användningen av digitala verktyg i engelskundervisningen  
Tabell 2 är kopplad till första frågeställningen om vilka digitala verktyg som används i 

engelskundervisningen och hur ofta dessa används.  

 

Tabell 2. De digitala verktyg som förekommer i engelskundervisning samt i vilken 
utsträckning de används 

Digitala verktyg Hur ofta de digitala verktygen används 
 

Alltid & ofta1 Ibland2 & sällan3 Aldrig 

Smartboard 25,8 % 9,5 % 64,7 % 

Dator 65,9 % 24, 7 % 9,4 % 

Surfplatta 24,7 % 36,5 % 38,8 % 

Mobiltelefon 1,2 % 29,4 % 69,4 % 

Övrigt 15,3 % 8,2 % 76,5 % 

 

Som Tabell 2 visar finns det en spridning i hur pass ofta de olika digitala verktygen används 

i engelskundervisningen. Datorn används mest regelbundet (alltid eller ofta) och i väldigt 

få fall aldrig, vilket skiljer sig markant från exempelvis mobiltelefoner som i princip aldrig 

utnyttjas och enbart används regelbundet av 1,2 % av lärarna (1 lärare). Ungefär en fjärdedel 

av lärarna använder Smartboard och surfplatta alltid eller ofta, dock är det betydligt 

                                                
1 Ofta = ca varannan lektion 
2 Ibland = ca var tredje/fjärde lektion 
3 Sällan = ca var femte/sjätte lektion  
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vanligare att surfplattan utnyttjas (alltid, ofta, ibland eller sällan) än Smartboard som i 

närmare 65 % av fallen aldrig används. 

  

I kategorin ”övrigt” fick lärarna själva skriva vilket eller vilka digitala verktyg som används 

och som inte innefattas av de fyra redan nämnda kategorierna. Svaren var blandade, några 

lärare skrev att de använder sig av Chromebooks medan andra lärare skrev att de använder 

sig av projektor, digital whiteboard, interaktiv skrivtavla eller Apple TV. Eftersom svaren 

var så pass varierande samt att majoriteten av de lärare som deltog i undersökningen inte 

använder sig av något annat digitalt verktyg än de fyra redan kategoriserade, kommer inte 

kategorin ”övrigt” att vidare behandlas i resultatdelen.  

 

I enkätundersökningen ombads även lärarna att svara på i vilken mån de har tillgång till 

digitala verktyg i engelskundervisningen. Flest hade tillgång till dator (84,7 %) och mer än 

hälften hade tillgång till surfplatta (57,6 %), vilket följdes av Smartboard (35,3 %) och 

mobiltelefon (24,7 %) som enbart en minoritet hade tillgång till. Ingen av lärarna svarade 

att de var helt utan digitala verktyg om än utbudet verkar variera. I en öppen fråga om varför 

inga digitala verktyg används skrev en lärare ”Budgetfråga. Det prioriteras inte med digitala 

verktyg i de lägre årskurserna” medan en annan lärare skrev ”Finns 9 datorer som delas på 

120 elever. I mitt fall prioriteras de främst till svenskan. Ipad – 3 st på 45 elever så samma 

där”. Alla lärare har alltså tillgång till någon typ av digitalt verktyg även om det i enstaka 

fall inte prioriteras till engelskundervisningen eller finns nog många tillgängliga. 

  

5.2. Hur de digitala verktygen används  
Den andra frågeställningen handlar om hur de digitala verktygen används, det vill säga på 

vilket sätt dator, surfplatta, mobiltelefon och Smartboard möter de tjänster som finns att 

tillgå exempelvis via internet. Lärarnas svar har kategoriserat utifrån datan genom att 

återkommande svar grupperats. De nio kategorier som skapades var ”Uppgifter, övningar 

och aktiviteter”, ”Läromedel”, ”Appar och hemsidor”, ”Inspelningar”, ”Film”, 

”Genomgångar och instruktioner”, ”Översättning”, ”Spel” och ”Övrigt” (se avsnitt 4.4 

Bearbetning av data). I Tabell 3 presenteras en sammanställning av hur respektive digitalt 

verktyg främst används i engelskundervisningen.  
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Tabell 3. De tre vanligaste användningsområdena för respektive digitalt verktyg 
Digitala verktyg Vanligast Näst vanligast Tredje vanligast 
 
Smartboard 

 
Appar och 
hemsidor 

 
Uppgifter, övningar 
och aktiviteter 

 
Genomgångar och 
instruktioner, Film 

 
Dator 

 
Appar och 
hemsidor 

 
Uppgifter, övningar 
och aktiviteter 

 
Läromedel 

 
Surfplatta 

 
Appar och 
hemsidor 

 
Inspelningar 

 
Uppgifter, övningar 
och aktiviteter 

 
Mobiltelefon 

 
Appar och 
hemsidor 

 
Inspelningar 

 
Översättning 

 
 

Gemensamt för samtliga digitala verktyg i denna studie, är att appar och hemsidor utnyttjas 

mest, varav Google Classroom, Readtheory, Kahoot och Quizlet är de fyra vanligaste. 

Google Classroom är en internetbaserad tjänst där både lärare och elever kan samla material, 

ge feedback och kommunicera, på ett och samma ställe (Google, u.å.a). Tjänsten är inte 

specifikt kopplad till ämnet engelska utan kan användas i princip till vilket ämne som helst, 

till skillnad från Readtheory som är en hemsida främst fokuserad på läsförståelse inom 

ämnet engelska (Readtheory, 2019). Både Kahoot och Quizlet är spel och 

undervisningsbaserade plattformar som framför allt är förknippade med att lära sig med 

hjälp av quiz. De skiljer sig bland annat åt på så vis att Kahoot oftast spelas i helklass medan 

Quizlet är till för individen och dess lärandebehov (Kahoot, 2019; Quizlet, 2019).  

 

Ser vi till hur varje enskilt digitalt verktyg utnyttjas i engelskundervisningen visar det att 

dator och Smartboard används på relativt liknande sätt, där appar och hemsidor samt 

uppgifter, övningar och aktiviteter är det som eleverna oftast får arbeta med. Några exempel 

på uppgifter, övningar och aktiviteter som lärarna nämnde var läs- och 

hörförståelseövningar, skriva och lyssna på texter, mail med elever i andra länder och 

projektarbeten. Dock används Smartboard i högre grad än dator till genomgångar och 

instruktioner samt för att titta på film. Datorn används i stället i högre uträckning till arbete 

med läromedel. De läromedel som nämndes var bland annat Gleerups, Magic och Liber som 

alla är onlinebaserade tjänster utvecklade för skolor.  

 

Surfplatta och mobiltelefon är också nära kopplade till varandra i sättet de utnyttjas på, på 

så vis att olika typer av inspelningar förekommer i undervisningen mer än vid användningen 

av de andra digitala verktygen. Exempel på inspelningar är, att spela in muntligt, filma 
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dialoger, tutorials, poddar och ljudfiler. Mobiltelefoner används också till översättning, 

bland annat i syfte att översätta ord och meningar samt till glosor. Emellertid är det viktigt 

att ha i åtanke att mobiltelefoner i denna undersökning knappt används (se Tabell 2) i 

engelskundervisningen men vi vill ändå belysa på vilket sätt de används utifrån de svar vi 

fått in.  

 

Ser vi övergripande till hur de digitala verktygen används utifrån lärarnas svar är appar och 

hemsidor det mest förekommande, följt av uppgifter, övningar och aktiviteter. På tredje 

plats kommer sedan läromedel, trots att det enbart placeras på topp tre för dator. 

Anledningen till denna fördelning är att av de olika digitala verktygen är dator det verktyg 

som flest har tillgång till och som används i störst utsträckning (se Tabell 2).  

 

5.3. Språkliga förmågor som övas med digitala verktyg 
Vår tredje frågeställning handlar om vilka språkliga förmågor som eleverna främst övar när 

de använder digitala verktyg. Som tidigare beskrivits (se avsnitt 3.3 Sex språkliga förmågor) 

syftar vi i denna undersökning främst på förmågorna lyssna, läsa, tala, skriva, interagera 

och översätta. I Figurerna 2–5 illustreras vilka förmågor som eleverna tränar mest på vid 

användningen av respektive digitalt verktyg. 
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Figur 2. Språkliga förmågor som eleverna övar 
när Smartboard används 

Figur 3. Språkliga förmågor som eleverna övar 
när dator används 
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Om lärarna i undersökningen kände att det saknades en eller flera språkliga förmågor utöver 

de sex nämnda, kunde de skriftligt lägga till en eller flera förmågor till varje digitalt verktyg 

under rubriken ”övrigt”. Svaren var blandade, exempelvis vokabulär, glosinlärning, spela 

in filmer och fotografera. Eftersom dessa svar enligt vår analysmodell inte är språkliga 

förmågor har inte de behandlats. Av den anledningen kommer inte några andra kategorier 

än lyssna, läsa, tala, skriva, interagera och översätta att beröras i denna resultatdel.   

 

Som Figurerna 2–5 visar finns skillnader i vilka förmågor som eleverna främst övar på, 

beroende på vilket digitalt verktyg som används. Förmågan lyssna övas mest då Smartboard 

och mobiltelefoner används, skriva vid användningen av dator och läsa när surfplattan 

utnyttjas. Oavsett verktyg är det just dessa tre förmågor, det vill säga lyssna, läsa och skriva, 

som eleverna får mest möjlighet att utveckla och öva på i engelskundervisningen (med 

undantag för mobiltelefon där översätta övas mer än förmågan skriva). Förmågan skriva 

övas i mycket högre grad när datorn används än exempelvis mobiltelefon eller Smartboard, 

medan förmågan läsa övas i stor omfattning vid användningen av samtliga digitala verktyg, 

se Figurerna 2–5.  

 

Tala är den språkliga förmåga som eleverna övar minst på när de använder sig av samtliga 

digitala verktyg. Av de fyra digitala verktygen är dock surfplattan betydligt vanligare i 

arbetet med talförmågan, i jämförelse med exempelvis dator, se Figurerna 3–4. Vid 

användningen av dator, surfplatta och mobiltelefon är interagera den språkliga förmåga 
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Figur 4. Språkliga förmågor som eleverna övar 
när surfplatta används 

Figur 5. Språkliga förmågor som eleverna övar 
när mobiltelefon används 
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som eleverna tränar näst minst på. Som Figurerna 3, 4 & 5 visar övar eleverna således på 

att översätta i större utsträckning än interagera och tala, speciellt då de använder sig av 

dator. 

 

5.5. Sammanfattade slutsatser 
Syftet med denna studie var att beskriva hur användningen av digitala verktyg i 

engelskundervisningen ser ut i förhållande till den ökade digitaliseringen och språkliga 

förmågor som innefattas i att lära sig ett andraspråk. Resultatet visade att flest lärare har 

tillgång till dator, vilket också är det digitala verktyg som används mest frekvent i 

undervisningen. Vi ser också att fler lärare har tillgång till surfplatta än till Smartboard, 

vilket även visar sig i hur ofta dessa verktyg används då surfplatta används mer. 

Mobiltelefoner används nästan aldrig i undervisningen av lärarna i denna studie. När de 

digitala verktygen nyttjas är det främst genom appar och hemsidor, emellertid finns några 

skillnader. Dator och Smartboard används ofta till uppgifter, övningar och aktiviteter medan 

surfplatta och mobiltelefon ofta används till inspelningar.  

 

Den språkliga förmåga som tränas mest vid användningen av digitala verktyg är att lyssna 

och den som övas minst är att tala. Vilket digitalt verktyg som används påverkar dock vilka 

förmågor som eleverna främst får möjlighet att öva på, exempelvis övar eleverna mer på att 

skriva vid användningen av dator och läsa vid användningen av surfplatta. Vi ville i denna 

studie också undersöka om eleverna arbetar med att översätta vid användningen av digitala 

verktyg, då denna förmåga omnämns i GERS men inte i kursplanen i engelska. Resultatet 

visar att det förekommer vid användningen av samtliga digitala verktyg, främst när dator 

används.  
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6. Diskussion 
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion där vi resonerar kring studiens metod, 

enkätutformning och urval. Därefter följer en resultatdiskussion där tillgången till digitala 

verktyg problematiseras och verktygens olika möjligheter jämförs med varandra. Vidare 

diskuteras de språkliga förmågorna översätta, lyssna och interagera och deras roll i 

undervisningen. 

 

6.1. Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva hur användningen av digitala verktyg i 

engelskundervisningen i årskurs 4–6 ser ut och vilka språkliga förmågor som eleverna 

främst övar på vid användningen av de digitala verktygen. En kvantitativ undersökning 

genomfördes därför i form av en enkät. En nackdel med enkäter är att de oftast inte genererar 

djupgående svar, emellertid ger de en bättre överblick då det omfattar fler respondenter 

vilket var vad vi var ute efter. Vår andra frågeställning om hur de digitala verktygen används 

går dock möjligen att koppla till en mer kvalitativ metod, då den syftar till att ta reda på mer 

djupgående svar än exempelvis hur ofta eller hur mycket något förekommer. Vi ansåg 

emellertid att de frågor i enkäten som var kopplade till den frågeställningen inte var nog 

breda eller tillräckligt djupgående för att kunna klassas som kvalitativa frågor, samt att vi i 

enkäten gav svarsexempel som indikerade att vi var ute efter korta svar. 

 

Ser vi till enkätutformningen beskriver Trost och Hultåker (2016) att för att reliabiliteten 

ska vara hög ska frågorna presenteras likadant för samtliga respondenter och att en mätning 

gjord vid ett visst tillfälle ska kunna upprepas vid ett annat tillfälle och ändå ge samma 

resultat. Vår enkät skapades i Google Formulär och respondenterna kunde därigenom 

besvara den med hjälp av dator eller annat digitalt verktyg. Enkäten presenterades således 

likadant för alla. Dock kan det ju vara så att respondenterna besvarade enkäten vid olika 

tidpunkter på dygnet, i olika sinnesstämningar och liknande, men enkätens utseende och 

frågor var detsamma för alla och skulle därför kunna upprepas.  

 

I enkätens första del ställs ett antal generella frågor om exempelvis ålder och i vilka 

årskurser respondenterna undervisar, dessa presenteras dock inte i vårt resultat då de inte 

genererade data som vi ansåg påverkade studien eftersom de hade god spridning. I enkätens 

andra del är frågorna utformade så att det teoretiska ramverket genomgående finns inbyggt 

i frågorna genom att de är utformade med samma begrepp och kategorier. Trost och 
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Hultåker (2016) beskriver att en undersöknings validitet påverkas av huruvida frågorna i 

undersökningens enkät mäter det de avser att mäta, det vill säga att datan kan besvara 

undersökningen frågeställningar och att det hänger ihop med syftet. I och med att vårt 

teoretiska ramverk genomsyrar enkätens frågor genererade de därigenom data som vi kunde 

använda för att besvara våra frågeställningar. Dock är frågorna om vilka språkliga förmågor 

som främst övas genom användningen av olika digitala verktyg formulerade så att vi frågar 

efter förmågor generellt, då vi missat att skriva in att vi syftar till språkliga förmågor 

specifikt. Formuleringens otydlighet genererade att vi fick in ett antal svar, såsom 

glosinlärning, vokabulär och fotografera, vilka i denna studie inte klassas som språkliga 

förmågor utan snarare svar på vår andra frågeställning om på vilket sätt de digitala 

verktygen används.  

 

En annan sak vi borde förtydligat i enkäten var att ge exempel till kategorin ”övrigt” på 

digitala verktyg, det vill säga att vi hade kunnat skriva exempelvis projektor, kamera och 

TV. Om vi i enkäten varit tydligare är det möjligt att fler svar kommit in och att vi då kunnat 

göra fler jämförelser mellan de olika digitala verktygen. Nu har vi i stället ett eventuellt 

bortfall. De svar vi ändå fick i kategorin ”övrigt” var dessutom få och spridda, vilket gjorde 

att vi valde att sortera bort dessa. 

 

Ser vi vidare till undersökningsgruppen och det urval som gjordes så skickades enkäten först 

ut till rektorer som fick i uppdrag att skicka den vidare till sina anställda engelsklärare i 

årskurs 4–6 följt av att vi la ut enkäten i en Facebookgrupp för engelsklärare i årskurs 4–6. 

Majoriteten av svaren kom från respondenter via Facebookgruppen. Risken finns att de som 

besvarat enkäten möjligen är mer intresserade av digitala verktyg än genomsnittet, på grund 

av att vi fick kontakt med dem via internet och att vi valde att göra en digital enkät. Eliasson 

(2018) förklarar nämligen att hur en enkät presenteras och hur den ska genomföras kan 

påverka utfallet på undersökningen, alltså att det kan påverka vilka som väljer att besvara 

enkäten likväl som hur många som gör det. En kvantitativ undersökning ämnar ofta visa på 

hur utbredda olika förhållanden är inom en tänkt undersökningsgrupp. Undersökningen kan 

då bli missvisande om det är för få som svarar och om dessa inte innefattar alla grupper 

bland de som hör till undersökningsgruppen (ibid.). Vi ansåg därför att det var bättre att 

nyttja Facebookgruppens möjligheter till att nå ut till fler respondenter, då vi menar att det 

vägde tyngre än risken att respondenterna är mer intresserade av digitala verktyg än 

undersökningsgruppens genomsnitt. 
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6.2. Resultatdiskussion 
 
6.2.1. Olika digitala verktyg skapar olika möjligheter 
Det digitala verktyg som flest lärare har tillgång till är dator och det är också det verktyg 

som används mest regelbundet och i färst fall aldrig. Huruvida detta har ett direkt samband 

till det genomslag som idén om en-till-en fick år 2010 (Åkerfeldt et al., 2013) kan vi inte 

uttala oss om i denna studie, men vi vet i alla fall att hos de lärare som besvarat vår enkät är 

datorer det digitala verktyg som flest har och använder. Men det finns också ett fåtal lärare 

som angett att även om de inte står helt utan digitala verktyg, så är tillgången bristfällig. 

Exempel har givits kring att det enbart finns ett fåtal datorer och surfplattor att tillgå och att 

de därför inte prioriteras att användas i engelskundervisningen. I kursplanen i engelska står 

det bland annat att eleverna i undervisningen ska ges möjlighet att själva söka och välja 

texter från internet och andra medier (Skolverket, 2018). Att ett fåtal lärare beskriver att de 

inte har möjlighet att använda digitala verktyg i engelskundervisningen är i förhållande till 

vad kursplanen säger således ett fåtal lärare för många. I Lgr11 står det att digitala verktyg 

ska användas (Skolverket, 2018), men medel finns alltså inte på alla skolor vilket är 

problematiskt då det leder till att lärarna inte kan följa de riktlinjer som finns angivna och 

att elevernas undervisning på så sätt påverkas.  

 

Om vi vidare ser till hur de digitala verktygen används visar resultatet att de olika digitala 

verktygen till viss del används på liknande sätt men med några skillnader. Datorn används 

exempelvis mer till läromedel och översättning, Smartboard till genomgångar eller för att 

titta på film och surfplattan till inspelningar. Varför dessa verktyg används på olika sätt kan 

man anta har att göra med den fysiska utformningen - att de är utrustade och utvecklade för 

olika syften. Att dessa verktyg har olika funktioner påverkar följaktligen vilka förmågor 

eleverna övar på vid användningen av dem. En tänkbar förklaring till varför surfplattan4 

exempelvis används till inspelningar i högre grad än dator kan ha att göra med dess 

funktionella storlek, den är förhållandevis lätt och smidig i jämförelse med datorn som inte 

kan flyttas runt på samma sätt. Att ha ett lätt och smidigt inspelningsverktyg underlättar 

förmodligen utförandet än att ha ett verktyg som inte är lika lätthanterligt. Datorn har 

emellertid en funktion som de andra verktygen inte har, nämligen det fysiska tangentbordet 

vilket kan vara en förklaring till varför förmågan skriva tränas mest vid användningen av 

                                                
4 Surfplattan är en dator med pekskärm, utan tangentbord och mus. Skärmstorleken är ofta mellan 12–25 cm 
(Surfplatta, 2019)  
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just dator. Ett annat exempel är Smartboard5 som kan fungera på en mängd olika sätt, bland 

annat som en skrivtavla, en projektor eller för att titta på film. Oftast finns det bara en 

Smartboard i varje klassrum, mest troligt längst fram eller där alla elever kan se den, vilket 

kan ge en förklaring till varför Smartboard används till genomgångar eller för att titta på 

film samt varför förmågan lyssna övas mest vid användningen av den.   

 

6.2.2. Varierad input ger varierad undervisning 
Om vi ser till förmågan översätta så omnämns den i GERS men inte i kursplanen i engelska 

och anledningen till att den har uteslutits från kursplanen är för att undervisningen ska kunna 

hållas helt på engelska och att inga andra språk ska behöva inkluderas (Skolverket, 2017b). 

Dock övas förmågan översätta vid användningen av samtliga digitala verktyg men främst 

vid användningen av dator, vilket också är det digitala verktyg som flest lärare har tillgång 

till och som används mest frekvent. Att arbeta med att översätta har således visat sig ha en 

betydande roll vid användningen av digitala verktyg i engelskundervisningen vilket står i 

motsättning till vad Keaveney och Lundberg (2014) menar är framgångsrikt i 

andraspråksundervisning. De förklarar att undervisningen då, i stället för att fokusera på 

input och output enbart på målspråket, även inkluderar modersmålet. Trots att det inte är 

något krav att eleverna ska arbeta med att översätta enligt kursplanen, får det alltså större 

utrymme i engelskundervisningen vid användningen av digitala verktyg än både interagera 

och tala – som båda är förmågor som eleverna ska besitta för att uppnå betyget E i engelska 

i slutet av årskurs 6 (Skolverket, 2018). Vårt resultat speglar dock inte hur 

engelskundervisningen ser ut i sin helhet utan står i förhållande till användningen av digitala 

verktyg, vilket innebär att dessa förmågor möjligen får större utrymme i undervisningen då 

digitala verktyg inte används.  

 

På frågan om vilka språkliga förmågor som eleverna främst övar på vid användningen av 

olika digitala verktyg framkom att lyssna är en av de förmågor som överlag tränas mest. Att 

lyssna placeras inom topp tre för samtliga digitala verktyg och exempel på hur denna 

förmåga övas som lärarna angivit är bland annat hörförståelseövningar och att lyssna på 

texter. Att förmågan lyssna visat sig ha en framträdande roll i vårt resultat visar på att 

forskningen om tidig andraspråksinlärning och hur det ser ut i praktiken följs åt. Både Pinter 

(2006) och Keaveney och Lundberg (2014) säger att lyssna bör vara fokus för en 

framgångsrik tidig språkundervisning. I kursplanen i engelska framkommer också de 

                                                
5 Smartboard är ett pedagogiskt undervisningsverktyg i form av en interaktiv skrivtavla, projektor och dator. 
Skärmen är mellan 65" och 86" (Smartboard, 2017) 
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digitala verktygens roll i förhållande till input genom att undervisningen ska innehålla texter 

på engelska från internet och olika medier (Skolverket, 2018). Att förmågan lyssna visat sig 

vara något som övas mycket genom digitala verktyg visar då också på att den input som 

eleverna möter inte enbart kommer från läraren utan också från andra medier. I och med att 

digitala verktyg används för att öva förmågan lyssna kan vi anta att variationen vad gäller 

input är större än om så inte varit fallet. Och just vikten av variation vad gäller input 

framhålls inom tidigare forskning (Pinter, 2006; Keaveney & Lundberg, 2014; Jarvis & 

Krashen, 2014), då lektionerna blir mer stimulerande och eleverna ges möjlighet att få höra 

okända talare, olika accenter och olika hastigheter (Pinter, 2006).  

 

6.2.3. Interaktion genom digitala verktyg 
Förmågan interagera är tydligt framskriven i kursplanen i engelska (Skolverket, 2018) och 

starkt kopplad till den kommunikativa språksynen i och med dess betydande roll för att 

möjliggöra kommunikation. Lotherington och Jenson (2011) beskriver också att 

undervisningen bör ta hänsyn till de digitala verktygen och den betydelse dessa har för på 

vilket sätt en stor del av kommunikationen sker i dag, det vill säga via internet. De menar 

på så vis att om digitala verktyg inte inkorporeras i undervisningen kan den tappa 

verklighetsförankring. Som resultatet visar är dock interagera den förmåga som eleverna 

övar näst minst på vid användningen av digitala verktyg, och enbart ett fåtal exempel som 

lärarna givit om på vilket sätt de digitala verktygen används, syftar direkt till denna förmåga. 

Som tidigare nämnts visar forskning att olika typer av interaktion, exempelvis genom 

datorspel och chatt, har en positiv inverkan på andraspråksinlärare. Sundqvist och Sylvén 

(2014) förklarar att datorspel kan kopplas till ökat självförtroende inför att tala engelska 

samt ökad motivation och Pinter (2006) beskriver i likhet med detta att chattskrivande också 

kan vara motiverande, då till skriftlig kommunikation. Sundqvist och Sylvén (2014) menar 

också att undervisningen bör sträva mot att nå bortom klassrummets väggar för att 

undervisningen likt Lotherington och Jenson (2011) beskriver, ska möta elevernas intressen. 

Vidare har vi sett att spel förekommer, främst i form av quiz med hjälp av hemsidorna 

Quizlet och Kahoot. Dock är dessa hemsidor spelbaserade plattformar som inte 

nödvändigtvis främjar kommunikation, men dessa quiz kan däremot möjligen skapa intresse 

hos eleverna då spel visat sig vara motiverande.  

 

Sammanfattningsvis har alltså forskning visat på att interaktion och kommunikation via 

digitala verktyg har positiva effekter vid språkinlärning men i denna studie har det visat sig 

att förmågan interagera inte får lika stort utrymme i engelskundervisningen då digitala 
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verktyg används i jämförelse med andra språkliga förmågor. Varför interagera inte övas så 

mycket genom digitala verktyg kan vi utifrån vårt resultat inte uttala oss om, då vidare 

forskning kring detta i sådana fall skulle krävas. 
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7. Avslutande reflektioner 
Blickar vi framåt och ser till vad framtida forskning skulle kunna behandla vore det 

intressant att undersöka användningen av digitala verktyg i engelskundervisningen med en 

mer kvalitativ ansats. Det skulle förslagsvis kunna genomföras observationer för att få en 

större inblick i hur det faktiskt ser ut då digitala verktyg används i undervisningen, samt att 

intervjuer med såväl lärare som elever skulle vara av intresse för att få djupare kunskap om 

exempelvis motivation, vanor och självförtroende. Kring självförtroende skulle också 

lärarnas eget självförtroende i engelska kunna undersökas. För likt Pinter (2006) förklarar 

är inte alltid andraspråkslärares självförtroende när det kommer till att tala engelska så bra.  

 

En annan aspekt av användningen av digitala verktyg som skulle kunna studeras ytterligare 

är digital kompetens. Genom kvalitativa intervjuer kan lärares upplevelser och erfarenheter 

av den ökade digitaliseringen i Lgr11 undersökas och lyftas fram. Hur ser lärare på att 

digitala verktyg är ett krav i engelskundervisningen och hur har den framskrivna 

förändringen påverkat praktiken? På vilket sätt tolkas begreppet digital kompetens och hur 

skattar de sin egen digitala kompetens? I och med digitaliseringens snabba framväxt under 

de senaste åren och dess ökade utrymme i skolan, vore det också värt att undersöka huruvida 

lärares ålder påverkar deras förhållningssätt och motivation till att inkorporera digitala 

verktyg i undervisningen.  

 

Avslutningsvis vore det intressant att få kunskaper om verksamma lärare får någon 

utbildning eller fortbildning om digitala verktyg. Vet lärare vad forskning säger om vad som 

kan ha en positiv inverkan på språkinlärning vid användningen av digitala verktyg? Blickar 

vi tillbaka till den första utgåvan av Lgr11 nämndes begreppet digitala verktyg enbart ett 

fåtal gånger, vilket ökat markant till den reviderade versionen från 2018. I och med den 

snabba förändringen är det relevant att fråga sig, hänger lärare med i utvecklingen?   
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Bilagor 
Bilaga 1: Missivbrev 
Ämne: Enkätundersökning till examensarbete 
  
Hej! 
Vi heter Elsa Nilsson och Jennifer Horneij och vi studerar den sista terminen på 
grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4–6 vid Umeå universitet. Vi skriver 
just nu vårt examensarbete och söker lärare som kan besvara vår enkät. 
  
För att nå ut till respondenter kontaktar vi rektorer runt om i landet och vill be er att föra 
detta mail med tillhörande enkätformulär vidare till era lärare i engelska i årskurserna 4–6. 
  
Enkätens syfte är att undersöka vilka digitala verktyg som finns att tillgå i 
engelskundervisningen för årskurs 4–6 samt vilka förmågor eleverna övar på vid 
användandet av dessa. Undersökningen görs helt anonymt och deltagandet är frivilligt.  
  
Enkäten är skapad i Google Formulär och besvaras via denna länk: 
(se i stället Bilaga 2) 
  
Sista datum att besvara enkäten är: 1 februari 2019. 
  
Med vänliga hälsningar 
Elsa Nilsson & Jennifer Horneij 
  
el***********@hotmail.com  
Elsa Nilsson 
070 *** ** 85 
  
je**************@hotmail.com 
Jennifer Horneij 
070 *** ** 18 
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Bilaga 2: Enkät 
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