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Abstract 
Digital teknik har tagit enorma framsteg i samhället sedan 1980-talet medan det engelska 

språket blivit ett världsspråk. Tillsammans med engelskan som världsspråk och ett digitaliserat 

samhälle har det också blivit nödvändigt för lärare att utveckla undervisningen för att motivera 

elever till att vilja lära sig det engelska språket. Genom en kvalitativ intervju har fem lärare 

beskrivit hur de undervisar i engelskämnet med hjälp av digitala verktyg i årskurs F-3. Studien 

tar sin utgångspunkt i det teoretiska perspektivet IT som arena som påminner om Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. Dessutom beskrivs Deweys pragmatiska syn med fokus på learning 

by doing.  

Resultatet visar att lärarna är medvetna och blir inspirerade av elevernas intressen i sin 

planering av undervisning. Det framgår även att lärarna är trygga i att hantera digitala verktyg 

trots att forskning hävdar att många lärare är osäkra när det gäller teknikanvändandet då deras 

kunskaper brister. Samtliga lärare ser elevernas utvecklingspotential vid arbete med digitala 

verktyg, trots detta använder inte alla lärare verktygen i engelskämnet. Avslutningsvis skulle 

det vara intressant att genomföra en omfattande studie som kan påverka en hel skola. 

 
Nyckelord 
Digitala verktyg, engelskundervisning, grundskolan, språkutveckling, digitalt intresse 
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1. Inledning 
I skolans styrdokument beskrivs betydelsen av att skolans verksamhet utvecklas och utvärderas 

kontinuerligt för att gynna elevers utveckling och lärande (Skolverket, 2016, s. 11). I och med 

samhällets digitalisering har skolans undervisning fått digitala inslag. I huvudsak används 

digitala verktyg som stöd till det ordinarie innehållet i undervisningen, exempelvis för att 

förtydliga innehållet med hjälp av bild eller film. Dessutom kan elever använda verktygen som 

ett hjälpmedel där de får arbeta på egen hand (Svensson, 2008, s. 54). Eftersom tillgången av 

digital teknik i hemmet varierar kan skolans verksamhet ha en kompensatorisk funktion (Diaz, 

2012, s. 54; Häkkinen & Kankaanranta, 2011, s. 207). Diaz (2012) och Svensson (2008) menar 

att elever behöver ges kunskap om digital teknik för att de ska kunna samspela i dagens 

samhälle. Lösningen för att nå dessa kunskaper är lärarens undervisning som kan jämna ut 

skillnaderna som existerar mellan elevernas förutsättningar (2012, s. 54; 2008, s. 54).  

Genom digitala verktyg kan undervisningen påverkas på olika sätt. Lärarens 

individanpassning kan förenklas eftersom eleverna kan arbeta efter egen förmåga. Dessutom 

kan läraren ge elever en lustfylld och inspirerande undervisning eftersom material på internet 

öppnar upp för många lärorika möjligheter. Elevernas språkintresse och språkutveckling kan 

också gynnas beroende på om läraren har kunskaper om hur digital teknik kan användas som 

pedagogiska verktyg. Enligt Skolverket (2016) behöver elever lära sig det engelska språket för 

att kunna förstå och kommunicera i olika sammanhang (2016, s. 13). 

Skribenten har genom den verksamhetsförlagda utbildningen upptäckt att somliga lärare 

är ointresserade av engelska som språk och sällan använder digitala verktyg. Med utgångspunkt 

i tidigare forskning undersöker denna studie huruvida lärare anpassar sin engelskundervisning 

utifrån elevers digitala intressen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur medvetna lärare är om sina elevers digitala 

intressen och huruvida de planerar sin undervisning i engelska utifrån detta, men också hur 

lärares inställning är gentemot digitala verktyg. 

 

o Hur medvetna är lärare om sina elevers digitala intressen? 

 

o Anpassar lärare sin undervisning utifrån elevers digitala intressen? 

 

o Vilka förmågor anser lärarna att eleverna utvecklar vid arbete med digitala verktyg? 
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2. Bakgrund 

Nedan presenteras den vetenskapliga forskning som denna studie utgår från. I forskningen 

framgår det hur barns språkutveckling inleds i tidig ålder. Dessutom redovisas hur lärare kan 

bygga vidare på elevernas språk i skolan. Bakgrunden redogör även för skolans styrdokument 

som är en utgångspunkt i lärarnas undervisning. 
 

2.1 Styrdokument och riktlinjer 
Skolverket (2016) förklarar i skolans styrdokument och riktlinjer att lärare bör arbeta 

demokratiskt. Detta innebär att lärare bör ge elever möjligheten att påverka de arbetsformer 

som används i undervisningen. Det framgår även att lärare bör planera och genomföra en 

undervisning anpassad efter varje enskild individs behov och förutsättningar, därför behöver 

undervisning ske i varierad form och individanpassas (2016, s. 8). Dessutom framgår det i 

skolans uppdrag att undervisningens innehåll och arbetsformer ska hjälpa till att utveckla 

elevers nyfikenhet och motivation. Skolverket (2016) fastslår även betydelsen av att undervisa 

elever utifrån ett internationellt perspektiv. Detta innebär att elever bör ges kännedom om den 

globala och mångkulturella värld vi lever i (2016, s. 9–10).  

Utifrån ett internationellt perspektiv blir det synligt hur digitala verktyg samspelar med 

det engelska språket. För att medverka i internationella sammanhang behövs kunskap om digital 

teknik och det engelska språket eftersom interaktion med människor från andra delar av världen 

ofta sker via digitala medier. Om lärare använder digitala verktyg i engelskundervisningen 

skulle detta kunna bidra till att elever ges kunskaper om globala, mångkulturella och digitala 

fenomen. Att hitta ett arbetssätt som ger eleverna motivation i engelskämnet är viktigt för att 

språkutvecklingen ska gynnas.  

 

2.2 Informella och formella lärandemiljöer 
Språk är enligt Nationalencyklopedin (2017) ett begrepp med en rad olika betydelser. Begreppet 

står för alla former av kommunikation oavsett om det används via tal eller känslomässiga 

uttryck. Enligt Fast (2008) kan språkformer också bestå av bilder, gester och symboler med 

andra ord alla de medel som används för att kommunicera med andra individer (2008, s. 38). 

Barns möte med språk inleds redan i tidig ålder i informella miljöer, det vill säga de miljöer 

som existerar utanför skolans verksamhet. Dessa kan exempelvis vara affären, hemmet eller 

lekplatser (Fast, 2008, s. 38). Eftersom barn konstant stöter på olika språkformer under sin 

uppväxt lär de sig att hantera olika begrepp, språkbruk och symboler vilket gör att deras 

språkliga förmåga utvecklas från små fraser till fulländande meningar. 

Den främsta språkutvecklingen finner vi hemmet där barnet befinner sig mest i tidig ålder. 

När barnet möter skolans verksamhet, det vill säga den formella miljön, ska läraren bygga 

vidare på deras språkliga förkunskaper (Fast, 2008, s. 38; Pinter, 2006, s. 30). Däremot bör 

skola och lärare uppmärksamma att alla elever inte har samma förutsättningar i hemmet. Att 

barns förutsättningar för positiv språkutveckling varierar menar Pinter (2006) kan påverka 

barns språkliga förmåga vid möte med skolans undervisning (2006, s. 36–37). 

Enligt Pinter (2006) är föräldrarnas attityd mot språk en grundläggande faktor till om 

språk används flitigt i hemmet. I vissa hem finner vi flerspråkiga föräldrar, vilket ofta medför 

att barnet stöter på fler språkliga intryck. Detta kan vara en förklaring till varför vissa barn har 

mer motivation för språkstudier än andra barn. Samma författare hävdar även att integrering 

med andra barn kan ge barn med sämre förutsättningar möjligheten att utveckla sitt språk. När 

barn interagerar med varandra får de stöta på andra språkliga intryck, från andra miljöer och 

individer (2006, s. 36–37). 
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2.3 Digitala verktyg 
IT, även kallat för informationsteknik, är ett begrepp som används för tekniska verktyg. 

Exempel på dessa är dator, mobiltelefon, radio, tv-apparater och internet. Begreppet IT har i 

samband med den digitaliserade samhällsutvecklingen under 1980-talet bildat begreppet IKT. 

Begreppet IKT betyder information- och kommunikationsteknik vilket är ett bredare begrepp 

än IT. Samlingsbegreppet IKT har utvecklats för att användas inom skolans verksamhet (Diaz, 

2012, s. 19). I undervisningssyfte används IKT för att förmedla hur digitala verktyg kan 

integreras i den ordinarie undervisningen. I undervisningen används främst digitala verktyg i 

form av surfplattor1, Ipads2, smartboards3 eller datorer. Att människor i dagens samhälle blivit 

intresserade av digital teknik är något som Häkkinen och Kankaanranta (2011) hävdar är 

anledningen till varför det blivit viktigt att diskutera digitala verktyg i undervisningen. 

Författarna menar att lärare bör ge elever kunskap om digitala verktyg för att eleverna ska kunna 

samspela i dagens samhälle (2011, s. 206).  

Diaz (2012) placerar elev och lärare i två olika kategorier. Lärare födda före 1980-talet 

ses som immigranter i ett digitaliserat samhälle medan elever födda efter 1980-talet ses som 

digitalt infödda i ett digitaliserat samhälle (2012, s. 85). En immigrant i ett digitaliserat samhälle 

är enligt Diaz (2012, s. 88) en lärare som har mindre kunskaper om digital teknik och språket 

som används i den digitala världen. Författaren menar däremot att immigranten har andra 

kunskaper, exempelvis om hur information söks manuellt i böcker (2012, s. 88). Vidare menar 

författaren att den digitalt infödde eleven har utvecklat kunskaper om digital teknik, det digitala 

språket samt lärt sig pröva och ompröva olika metoder (2012, s. 86–87). Enligt Häkkinen och 

Kankaanranta (2011) bör det däremot synliggöras att en digitalt infödd individ inte alltid har 

kunskap om digital teknik. Detsamma gäller den digitala immigranten, som i flera fall har 

kunskap om digital teknik (2011, s. 207). Genom samhällets digitalisering har användning av 

digitala verktyg ökat. För att alla elever ska kunna delta i ett digitaliserat samhälle krävs det 

enligt Diaz (2012) att undervisningen inriktar sig på att undervisa elever inom digital kompetens 

(2012, s. 54). Genom samhällets digitalisering har även det engelska språket växt menar Pinter 

(2006), som också poängterar att elevernas motivation för språkstudier skulle kunna öka med 

hjälp av digitala inslag i undervisningen (2006, s. 36). 

 

2.3.1 Elevens utveckling via digital teknik 

Enligt Fast (2008) utvecklar barn alfabetiska kunskaper och förbättrar sin språkliga och 

motoriska förmåga samt sin reaktionsförmåga vid användandet av datorer (2008, s. 95). Både 

Fast (2008) och Gee (2007) hävdar att barns prestationsförmåga har ökat med hjälp av 

datorspel, detta för att barnen behöver prestera och utveckla färdigheter för att nå olika mål 

(2008, s. 113; 2007, s. 220–222). Enligt Ryan och Deci (2000) utvecklar barn en inre motivation 

när de behöver utveckla sina kunskaper för egen vinning (2000, s. 56). För att barnen ska bli 

bättre menar Gee (2007) att de behöver utveckla tålamod genom att pröva och ompröva när de 

stöter på problem i spelen (2007, s. 220–222). Ryan och Deci (2000) kallar detta för yttre 

motivation, exempelvis när barnen motiveras att lära sig något för att bli belönade (2000, s. 60). 

Språkformer som används via datorspel inkluderar tal, bilder, rörelser och symboler som 

behövs förstås för att barnen ska kunna spela spelen (Gee, 2007, s. 224). Enligt Häkkinen och 

Kankaanranta (2011) socialiserar sig barn både med andra individer men också med jaget när 

de använder internet eller datorspel och på det viset utvecklar barn grundläggande kunskaper i 

det engelska språket eftersom engelska är ett globalt språk (2011, s. 210–211). Även om mycket 

i ett spel kan genomföras på egen hand menar Gee (2007) att engelska språkkunskaper är en 

                                                           
1 Surfplatta - ett digitalt redskap som fungerar som en dator fast med pekskärm. 
2 Ipad - fungerar precis som en surfplatta med undantag att ett specifikt företag tillverkar dem.  
3 Smartboard – en digital tavla i liknelse med Whiteboard som används offline/online via pekskärm, tangentbord 
eller penna.  
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förutsättning för att söka hjälp från sina medspelare (2007, s. 69). Enligt Ryan och Deci (2000) 

utvecklas den inre motivationen i detta sammanhang. Författarna menar att datorspel och 

motivation hänger ihop genom att barn vill utveckla sina engelska språkkunskaper för sin egen 

skull (2000, s. 56). Diaz (2012) hävdar att pojkar som lägger mycket tid på datorspel har goda 

kunskaper i engelska. Författaren menar också att flickor som inte spenderar lika mycket tid på 

datorspel visat sämre resultat i både den språkliga förmågan och prestationsförmågan i ämnet 

engelska (2012, s. 99–100). 
 

2.3.2 Lärarens förutsättningar till en digital undervisning 

Enligt Pinter (2006) ökar elevers motivation i ämnet engelska när undervisningen är anpassad 

efter deras förutsättningar, förkunskaper och intressen (2006, s. 31). Författaren menar att 

eleverna behöver ha kunskap om det engelska språket för att de ska kunna delta i både globala 

och samhälleliga situationer (2006, s. 36). Att utveckla en motivationsrik miljö är enligt 

Kornhall (2014) och Pinter (2006) något lärare kan göra genom att använda arbetsformer 

eleverna tycker är intressanta (2014, s. 34; 2006, s. 39). Enligt Häkkinen och Kankaanranta 

(2011) har samhällets digitalisering medfört att många födda efter 1980-talet utvecklat ett stort 

intresse för digitala verktyg, vilket borde innebära att lärare skulle kunna arbeta med digitala 

verktyg i engelskundervisningen för att väcka motivation hos elever (2011, s. 208–209).  

Att lärare är obekväma med att använda digitala verktyg beror enligt Fast (2008) på att 

lärarna inte har tillräckliga teknikkunskaper (2008, s. 132), detta hävdar även Granath och 

Estling Vannestål (2008, s. 128). Enligt Häkkinen och Kankaanranta (2011) behöver lärare 

utbildning inom digitala verktyg för att de ska kunna planera en undervisning anpassad efter 

eleverna (2011, s. 208–209). För att lärare ska kunna använda digital teknik som pedagogiska 

verktyg menar Granath och Estling Vannestål (2008) att lärare behöver vidareutbildning om 

hur de kan arbeta med digitala verktyg i undervisningen och hur arbetssättet kan påverka 

elevernas kunskapsutveckling (2008, s. 128). När lärare känner sig bekväma med att använda 

digitala verktyg menar Pinter (2006) och Granath och Estling Vannestål (2008) att lärare kan 

uppnå en motivationsrik klassrumsmiljö (2006, s. 37; 2008, s. 131). 

Vad, hur och varför är didaktiska frågor vilka Selander (2010) menar att lärare bör utgå 

från vid varje undervisningstillfälle. Samma författare menar att de didaktiska frågorna bidrar 

till att lärare vågar införa nya metoder och kan hantera dem på rätt sätt (2010, s. 202). Även 

Kornhall (2014) menar att lärare behöver reflektera över vilka program och vilket innehåll som 

kan gynna elever innan det används i undervisningen. Även om digitala verktyg har blivit en 

populär del av människors vardag menar Kornhall (2014) att alla datorprogram inte alltid kan 

bidra till kunskapsutveckling (2014, s. 106). Häkkinen och Kankaanranta (2011) noterar att spel 

i undervisningssyfte kan orsaka problem om spelen inte är pedagogiskt utformade (2011, s. 

212). Selander (2010) påpekar även att digitala verktyg har inneburit att lärare behövt bli mer 

källkritiska. Lärare behöver hitta rätt program, spel eller applikationer för att 

teknikanvändningen ska bli pedagogiskt utformad. Om lärare finner rätt arbetsmetod menar 

Selander (2010) att eleverna kan bli motiverade, samspela bättre och kommunicera mer i 

undervisningen (2010, s. 208–209). 

På grund av att efterfrågan av kunskaper i engelska och att digitala verktyg har ökat i 

dagens samhälle blir det betydelsefullt att undersöka huruvida lärare arbetar utifrån detta. 

Framtiden kan ingen individ förutse, därför behöver elever ges kunskaper om den värld vi lever 

i idag. Detta innebär att lärare behöver utbildas i att använda den teknik som existerar idag och 

även att undervisa elever i ämnesområdet.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan redogörs för teorier som denna studie bygger på. Teorierna beskrivs utifrån Deweys 

(1997, 1938) pragmatiska syn och Vygotskijs (1978) sociokulturella syn på lärande. Teorierna 

vävs samman genom deras sätt att se socialisering som en grundläggande faktor för utveckling 

och lärande.  
 

3.1 Vygotskij - sociokulturell syn på lärande 
Den sociokulturella synen har sitt ursprung hos den ryske pedagogen och filosofen Vygotskij 

(1978). Enligt Vygotskij (1978) är förståelse och sociala sammanhang grundläggande för den 

individuella utvecklingen. Sociala situationer sammanfattas inte enbart i form av det verbala 

utan alla språkformer vilka kan bestå av siffror, symboler, individuella tankar eller bilder (Säljö, 

2010, s. 184–185). Vygotskij (1978) hävdar att det är viktigt för lärare att ha kunskap om olika 

kommunikationsformer som utvecklas i samhället (Säljö, 2010, s. 188). Även om Vygotskij 

(1978) menar att den grundläggande faktorn för utveckling och lärande är kommunikation 

individer emellan, hävdar han att utveckling även kan ske vid dialog med ”jaget”. Vid personlig 

reflektion och dialog menar Vygotskij (1978) att jaget utvecklar förståelse för saker och ting 

(Säljö, 2010, s. 183–185). 

Enligt den sociokulturella synen ses lärare som elevens stöd i kunskapsutvecklingen. 

Samtidigt ses eleven som en kunskapssökare, vars syfte är att vara medskapare i den utveckling 

som sker. Syftet för lärare är att stödja de kunskaper som eleven har utvecklat på fritiden, för 

att bygga vidare på dessa kunskaper i undervisningen. Elevens syfte är att utveckla förståelse 

och hitta en koppling mellan nya och gamla kunskaper (Berg, 2011, s. 52; Säljö, 2010, s. 190–

192).  

Om vi utifrån Vygotskij (1978) ser social interaktion som viktiga för utveckling och 

lärande inom såväl engelska som andra ämnen blir det synligare hur digitala verktyg och 

språkutveckling i engelska hänger samman. Via digitala verktyg ges elever chans att delta i 

sociala sammanhang både med andra individer och ”jaget”. 

 

3.2 IT som arena  
Begreppet ”IT som arena” står för ett synsätt som fokuserar på hur digitala verktyg kan 

användas i undervisningen, detta med fokus på den kommunikativa förmågan (Granath & 

Estling Vannestål, 2008, s. 134, 141). Enligt Diaz (2012) kan digitala verktyg knytas till 

Vygotskijs teorier genom att förklara samspelet mellan det sociala och digitala. Genom sociala 

medier växer sociala interaktioner fram (2012, s. 33–34).  

Genom att arbeta utifrån perspektivet ges barn möjlighet att använda digitala verktyg och 

interagera med andra individer (Svensson, 2008, s. 54). Även Granath och Estling Vannestål 

(2008) hävdar att IT som arena ger barn möjligheten att interagera och öva sin språkliga 

förmåga genom exempelvis program och spel. När barn kommunicerar med andra elever 

innebär det att de behöver använda engelska som ett gemensamt språk vilket bidrar till att de 

utvecklar sin språkliga förmåga i engelska (2008, s. 134). Enligt Svensson (2008) bidrar digitala 

verktyg till att elever blir motiverade till att använda och utveckla det engelska språket (2008, 

s. 55).  

 

3.3 Dewey – pragmatisk syn på lärande 
Dewey (1997) var filosof och pedagog vars tankar bottnade i den pragmatiska synen på 

utveckling och lärande. Utgångspunkten för en pragmatisk syn är det praktiska, sociala och 

kommunikativa (Säljö, 2011, s. 170). Dewey (1938) menar att undervisningen i skolan ska syfta 

till att utveckla elever som kan samspela i samhället. Enligt Dewey (1938) innebär detta att 

undervisningen ska ge elever kunskap om rätt etik och moral. Även att undervisningen endast 
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ska ge elever kunskaper som är användbara senare i livet (Hartman, Lundgren & Hartman, 

2004, s. 17). 

För att utveckling och lärande ska ske behöver elever och sociala interaktioner vara i 

fokus (Hartman m.fl., 2004, s. 17). Enligt Dewey (1997) kan lärandetillfällen endast ske via 

kreativa arbetsformer som samarbetsövningar vilket kallas för ”learning by doing”. Genom att 

stöta på olika fenomen i olika miljöer kan elever kommunicera med varandra och utveckla 

förståelse (Säljö, 2011, s. 173–175). När en elev ska utföra en handling är syftet att eleven 

reflekterar och agerar efter det som känns demokratiskt, etiskt och moraliskt rätt (Hartman m.fl., 

2004, s. 17). 

Om lärare arbetar utifrån Deweys (1938) synsätt kan elever ges kunskap om ämnen som 

kommer gynna dem i framtiden. Genom att använda digitala verktyg kan läraren arbeta utifrån 

”learning by doing” vilket kan bidra till kunskaper inom både digital teknik och engelskämnet.   

 

3.4 Sammanställning av teoretiska utgångspunkter 
Sambandet mellan Dewey (1997, 1938) och Vygotskij (1978) synliggörs genom att båda har 

påverkat stora delar av skolans verksamhet. Båda är tidigare pedagoger och filosofer vars tankar 

fokuserar på eleven och socialisering. De ser det kommunikativa som en förutsättning för 

utveckling och lärande men med olika aspekter.  

Dewey (1938) fokuserar på etiska, moraliska och demokratiska värderingar medan 

Vygotskij (1978) fokuserar på sociala interaktioner. Båda filosoferna menar att elever utvecklas 

genom reflektion och diskussion med ”jaget”. Dewey (1938) menar att jaget ska reflektera över 

värderingar medan Vygotskij (1978) menar att jaget ska reflektera för att nå förståelse. Dewey 

(1997) kallar ett kreativt arbetssätt och samspel med andra elever för ”learning by doing” vilket 

kan knytas till synsättet ”IT som arena” eftersom båda ses som ett praktiskt handlande för att 

nå förståelse och kunskap i en lärandemiljö.  

Dessa teorier hjälper oss att se digitala verktyg i engelskämnet betydelsefullt eftersom 

digitala verktyg som arbetssätt är en kreativ arbetsform som kan bidra till flera kunskaper med 

hjälp av samarbetsövningar och sociala interaktioner. 
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4. Material och metod 

I detta avsnitt presenteras den forskningsmetod som använts samt de aspekter som bör beaktas 

vid genomförande av en empirisk studie. Det redogörs också för hur studien har genomförts 

samt hur studiens innehåll bygger på validitet och reliabilitet. 
 

4.1 Val av forskningsmetod 
I denna studie har en kvalitativ forskningsansats använts vilken ofta syftar till att utveckla ökad 

förståelse för olika fenomen (Larsen, 2009, s. 24). Som datainsamlingsmetod valdes 

strukturerad intervju, eller guidad intervju som McKay (2006) kallar metoden. Enligt McKay 

(2006) utformas ett intervjuformulär med frågor vilka används till samtliga informanter som 

deltar i studien. Vid samma frågeformulär till samtliga informanter blir innehållsanalysen i 

efterhand enklare för den som genomför studien (2006, s. 52). Även Larsen (2009) hävdar att 

analysen blir enklare om innehållet i formuläret är densamma för alla informanter (2009, s. 84). 

Detta beror på att innehållet kan organiseras och att analysen kan utgå från varje enskild 

frågeställning (Cohen, Manion & Morrisson, 2007, s. 353).  

För att genomföra en bra intervju som kan ge ett trovärdigt resultat krävs det att 

intervjuformuläret innehåller relevanta frågor. Genom att påbörja en intervju med 

bakgrundsfrågor kan informanten bli bekväm i situationen, istället för att känna sig förhörd 

(Larsen, 2009, s. 86). Enligt Cohen m.fl. (2007) krävs reflektion innan frågorna formuleras. 

Författarna hävdar att det bör tänkas igenom hur frågorna ska formuleras och om det är den typ 

av frågor som kan hjälpa att besvara studiens syfte (2007, s. 358). McKay (2006) poängterar 

betydelsen av att formulera frågor som är öppna istället för slutna. Genom att använda sig av 

slutna frågor förväntas inget mer än ja- och nej-svar vilka i denna studie inte skulle var lämpliga 

för syftet (2006, s. 53). Se Bilaga 1 för det formulär som använts i denna studie. 
 

4.2 Pilotstudie  
En pilotstudie genomförs för att se vilka eventuella förändringar som behöver genomföras innan 

den aktuella studien genomförs. Den är till för att informanter ska kunna delge eventuella 

oklarheter som kan uppstå. Genom att utföra en pilotstudie kan förändringar ske vilket kan bidra 

till bättre resultat med mindre missförstånd när den aktuella studien genomförs (Larsen, 2009, 

s. 49). 

Denna studie prövades i form av en pilotstudie. Detta innebar att intervjuformuläret 

användes som en undersökning för att se om frågorna kunde användas i praktiken. Pilotstudien 

genomfördes med en lärare, nyexaminerad sedan ett år tillbaka. I pilotstudien framgick det att 

ett flertal frågor var upprepande eller ostrukturerade. Utifrån dessa kommentarer gjordes 

förändringar som bidrog till bättre struktur i intervjuformuläret, se Bilaga 1. 
 

4.3 Deltagarurval 
De informanter som deltagit i denna studie har valts ut utifrån ett flertal kriterier. Larsens (2009) 

urvalsmetod har använts, vilket är en metod som ofta används i kvalitativa syften (2009, s. 78). 

Larsen (2009) benämner urvalsmetoden som ett godtyckligt urval vilken innebär att forskaren 

själv reflekterar och avgör vilka informanter som uppfyller de kriterier som studien syftar till. 

Forskaren kan sedan välja ut de informanter som verkar vara bäst lämpade att delta i studien. 

Urvalet kan basera sig på exempelvis ålder, utbildning etcetera (2009, s. 77–78).  

I denna studie har ett första urval baserat sig på informanternas utbildningsbakgrund. 

Denna studie syftar till de lärare som är utbildade i engelskämnet för yngre åldrar. Därför ansåg 

forskaren att det var viktigt att söka sig till lärare vars utbildning riktat sig till lågstadiet. Trots 

att lågstadielärare var av största intresse för forskaren har informanterna olika utbildningar 

eftersom lärarutbildningen har förändrats under åren. 
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Ytterligare ett urval gjordes baserat på lärarnas ålder, detta för att tillgodose eventuella 

skillnader mellan lärarnas synpunkter och undervisning utifrån ålder och yrkeserfarenhet. Att 

använda lärare med olika utbildningar och åldrar som informanter går det att se hur 

yrkeserfarenhet har påverkat lärarna i längden i att använda digitala verktyg. 

I det tredje urvalet var lärarnas geografiska plats intressant. Forskaren ville genomföra 

studien på en specifik skola för att se hur den skolan arbetade med digitala verktyg. Sjutton 

lärare med olika utbildningar och åldrar valdes därmed ut och fick en förfrågan om deltagande. 

Dessvärre gav endast en lärare svar om att delta i studien därför tillfrågades andra lärare via en 

lärargrupp på den sociala webbsidan Facebook för att få fler informanter. Tio lärare svarade 

genom att skicka tillbaka intervjuformuläret ifyllt. 

Antalet informanter blev slutligen elva lärare från olika geografiska platser i Sverige. På 

grund av studiens omfång krävdes ytterligare ett urval för att minska antalet informanter. Det 

fjärde urvalet baserade sig på om lärarna undervisade årskurs F-3 och om de undervisade elever 

i såväl engelska som andra ämnen. Eftersom forskaren gärna ville intressera sig för olika 

åldersgrupper valdes även ett fåtal informanter bort för att skapa en variation i åldersgrupperna. 

I Tabell 1 under 5.1 Presentation av deltagare framgår det vilka lärare som blivit utvalda 

samt en översikt om åldersgrupp, utbildningsform och yrkesfattning. Vidare följs tabellen av 

en kort presentation om lärarnas erfarenheter kring digitala verktyg. 
 

4.4 Genomförande 
Genomförandet skedde via webben. Detta innebar att ett informationsbrev, se Bilaga 2, först 

skickades ut elektroniskt via e-post till informanterna. I informationsbrevet förekom även de 

hänsynstaganden som gjorts. Om de tillfrågade lärarna valt att acceptera samtyckeskravet om 

att delta i studien skulle de besvara det medföljande intervjuformuläret, se Bilaga 1. 

Eftersom studien genomfördes via e-post innebar det att informanterna i fråga inte deltog 

i en autentisk situation. Detta innebar också att forskaren inte kunde påverka lärarna till 

specifika svar. Istället har en elektronisk intervju via e-post inneburit att lärarna har kunnat 

besvara intervjufrågorna inom egen tidsram. Detta kan anses vara viktigt för lärare på grund av 

den tidsbrist som råder bland lärare samt för att kunna få mer genomtänkta svar.  

 

4.5 Analysmetod 
För att analysera informanternas svar i den genomförda intervjun har en kvalitativ 

innehållsanalys genomförts. Enligt Larsen (2009) innebär en innehållsanalys att forskaren 

granskar innehållet utifrån olika kategorier. I analysen används kategorier för att identifiera och 

synliggöra mönster eller samband, likheter och skillnader. Genom kategorier kan innehållet 

sorteras och systematiseras för att sedan bearbetas och formuleras till en text som kan ge en 

helhetsbild av innehållet. Detta bör däremot ske utifrån studiens huvudsakliga syfte för att 

studien ska vara reliabel och valid (2009, s. 101–102).  

I denna studie har analysen genomförts med hjälp av studiens frågeställningar, se Bilaga 

3. Detta innebär att studiens frågeställningar har använts som kategorier där formulärfrågorna 

har delats in i respektive frågeställning. Dessutom har ytterligare en kategori formulerats som 

baserar sig på allmänna frågor som använts för att lära känna läraren och hens roll gentemot 

digitala verktyg. Genom att använda studiens frågeställningar som ett redskap vid analysen har 

det synliggjorts hur frågorna i formuläret är viktiga för studien. 

För att analysera innehållet har varje intervjufråga med respektive svar sorterats, läst och 

tolkats. Efteråt har svaren lästs ännu en gång i försök att identifiera mönster och samband 

mellan informanternas svar. Detta har gjorts med hjälp av färgkoder för olika samband och 

mönster. Till sist har all data bearbetats till en text som inte kan synliggöra identiteten på 

respektive informant. När innehållet bearbetats, jämfördes bearbetningen med den ursprungliga 

texten och slutligen granskades texten igen.  
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4.6 Reliabilitet och validitet 
För att studien ska vara reliabel och valid krävs det att forskaren använder ett noggrant 

tillvägagångssätt. Detta bör ske både i genomförandet och i efterarbetet, det vill säga i 

dataanalysen. Enligt Larsen (2009) innebär validitet att forskaren undersöker det som är viktigt 

att undersöka (2009, s. 80). Vidare innebär reliabilitet att forskaren är noggrann i 

undersökningen det vill säga att tillvägagångssättet och dataanalysen sker korrekt (Larsen, 

2009, s. 81).  

Validitet är i kvalitativa studier lättare att nå än reliabilitet. Enligt Cohen m.fl. (2007) och 

Larsen (2009) beror detta på de eventuella brister som kan förekomma i en strukturerad intervju. 

Vid genomförandet kan informanten påverkas och ledas mot ett specifikt svar (2007, s. 353; 

2009, s. 81). Genom att genomföra ett bra analysarbete kan forskaren däremot nå reliabilitet. 

Det som krävs är att det tydligt framgår vilken informant som bidragit med den specifika 

informationen samt att informationen tolkats korrekt (Larsen, 2009, s. 81). 

Denna studie har genomförts via e-post vilket innebär att forskaren inte kunnat påverka 

informanternas svar. Genom att ge informanterna tillräckligt med tid att besvara frågorna 

förekommer heller ingen stress vilket en forskare kan orsaka vid autentiska möten. Dessutom 

har intervjufrågorna blivit utformade baserat på studiens syfte och frågeställningar vilket 

tydliggör sambandet mellan intervjuformuläret och studiens mål. 
 

4.7 Etiska aspekter 
En datainsamlingsmetod i form av intervju kan medföra etiska problem. Enligt Kvale (1996) 

bör en studie genomföras stegvis. Med detta menar han att en forskare bör ta hänsyn till flera 

aspekter före, under och efter studien är genomförd. Vid intervju som insamlingsmetod bör 

forskaren beakta hur frågor ska formuleras och vad som är väsentligt för den aktuella studien. 

Forskaren bör också tänka på att inte förmedla för mycket information eftersom det kan påverka 

studiens resultat. Därmed bör en forskare ta hänsyn till de konsekvenser som ett 

intervjuformulär eller informationsbrev kan leda till (Cohen m.fl., 2007, s. 382). Cohen m.fl. 

(2007) skriver att en forskare ska informera de tillfrågade informanterna i förväg. Detta ska ske 

i form av ett informationsbrev som beskriver hur studien ska genomföras. Exempelvis behöver 

forskaren informera om syftet med studien samt hur forskaren ska gå tillväga. Eventuella risker 

och hänsynstaganden ska också förmedlas. För att lösa frågetecken som kan uppstå bör även 

kontaktuppgifter till ansvariga för studien finnas med i informationsbrevet (2007, s. 52–53).  

Denna studie utgår från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa 

omfattar fyra krav vilka bör beaktas för att upprätthålla etik.  

 

o Informationskravet innebär att deltagarna informeras om studiens syfte och att  

deras deltagande är frivilligt även att deltagarna kan avbryta sitt medverkande när 

som helst under studiens gång (2002, s. 7). 

 

o Samtyckeskravet innebär att deltagarna är medvetna om hur studien kommer att 

genomföras och godkänner sitt deltagande (2002, s. 9). 

 

o Konfidentialitetskravet innebär att forskaren inte synliggör deltagarna i studien  

eller för andra obehöriga individer. Endast forskaren får ta del av individerna i  

frågas, svar och identitet. Genomgående i arbetet bör både identiteterna hållas  

anonym och innehållet ska inte framgå på ett sätt så att deltagare kan  

identifieras (2002, s. 12). 

 

o Nyttjandekravet innebär att innehållet som samlats från deltagarna enbart  
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används för den aktuella forskningen och dess syfte. Forskningsändamål är det  

enda som innehållet får användas till (2002, s. 14). 

 

För att ta hänsyn till Vetenskapsrådet (2002) har ett informationsbrev skickats ut till varje 

tillfrågad lärare. Där har forskaren tydliggjort att hon utgår ifrån ovanstående forskningsetiska 

principer, se Bilaga 2. Informanternas identiteter bevaras genom att de betecknas som ”Lärare 

1”, ”Lärare 2” och så vidare. Dessutom förmedlas lärarnas åldrar i form av åldersgrupper för 

att bevara informanternas anonymitet. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation om deltagarna i studien samt materialet som 

blivit insamlat och analyserat i intervjuerna. Materialet sorteras med hjälp av respektive 

frågeställning för att tydliggöra sambandet mellan deltagarnas svar och studiens syfte.  

5.1 Presentation av deltagare 
I detta avsnitt presenteras de informanter som valts ut till studien. Därefter sammanfattas de 

frågor i intervjuformuläret vars syfte var att beskriva hur lärarnas erfarenheter om digitala 

verktyg speglas i undervisningen. 

Tabell 1 – en översikt av studiens deltagare 

 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Ålder 21–30 år 31–40 år 31–40 år 21–30 år 41–50 år 

Lärarutbildning F-3 

F-6 inkl. förskola och 
fritids. Inriktning Ma, 

Sv, SO. 
Vidareutbildning SO 

och ENG. 

F-3 F-3 
1–7 inriktning Sv 

och SO. 

Verksam som 
lärare för F-3 

4 månader 7 år 1,5 år 6 månader 25 år 

Undervisar Årskurs 1 Årskurs 3 inkl. F. Årskurs 2 Årskurs 1 Årskurs 1 

Utbildning 
inom digitala 

verktyg 
Nej 

Ja (IKT i 
engelskundervisning) 

Nej Nej Nej 

Tillgångar av 
digitala verktyg 

Datorer och 
smartboards 

För årskurs 3 - 17 
datorer och 3 Ipads. 

Sex 
klasser 
delar på 

25 
datorer 
vilka 
bokas 
och 

flyttas. 

Åtta klasser 
vardera delar på 
en uppsättning 

av Ipads/datorer 
vilka bokas. 
Smartboard i 
klassrummet. 

Klassuppsättning 
med datorer i 

annan byggnad. 
Ipads tilldelas snart 
varje enskild elev. 

 

5.1.2 Lärarnas erfarenhet och bakgrund 

Lärare 1 anser sig ha tillräckliga kunskaper inom digitala verktyg men antyder att fortbildning 

skulle förstärka hens trygghet i att använda digitala verktyg. Lärare 1 säger sig främst använda 

digitala verktyg i form av datorer vid matematikundervisning men också i svenskundervisning. 

Hen använder däremot smartboard i alla ämnen vilket inkluderar engelskundervisningen. 

Lärare 1 ställer sig positiv till att använda digitala verktyg i undervisningen eftersom eleverna 

har ett intresse för IT. Däremot har skolans digitala tillgångar påverkat användningen i hens 

undervisning. 

 

Lärare 2 finner en trygghet i att använda digitala verktyg vilket främst sker i 

matematikundervisningen. Däremot efterfrågar lärare 2 nya uppslag på hur lärandesituationer 

kan växa fram med hjälp av verktygen. Lärare 2 menar att om hen haft kännedom om fler 

arbetsmetoder rörande digitala verktyg hade läraren använt dem mer i sin undervisning. 
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Lärare 3 berättar att digitala verktyg främst används i matematikundervisning och i 

naturorienterande ämnen. Lärare 3 använder digitala verktyg som hjälpmedel och stöd för att 

förtydliga innehållet i undervisningen. Dessutom ges eleverna chans att arbeta själva vid 

datorer. Lärare 3 anser sig vara trygg med att använda digitala verktyg men anser att 

arbetsformerna bör varieras i undervisningen och kombinera teori och praktik. Hen önskar att 

de digitala tillgångarna var större på skolan. Lärare 3 arbetar i en skola där lärares fortutbildning 

prioriteras; bland annat har fortutbildning om digitala program och applikationer erbjudits och 

detta bedöms stärka lärarnas kunskaper om digital teknik som pedagogiskt verktyg. 

 

Lärare 4 använder Ipad i sin matematikundervisning och i övriga ämnen använder läraren 

smartboard. Lärare 4 anser att undervisningsformer bör kombineras, varieras och inte alltid 

utföras med hjälp av digitala verktyg utan också på traditionella sätt. Hen anser sig ha tillräckligt 

goda kunskaper om de verktyg den aktuella skolan erbjuder. Lärare 4 påpekar att fortbildning 

endast kan påverka lärare positivt och om fortbildning inte ges kan lärare våga pröva och 

ompröva olika arbetsmetoder i undervisningen, detta för att veta vad som fungerar eller inte 

fungerar. 

 

Lärare 5 anger att hen främst använder digitala verktyg i naturorienterande ämnen och 

engelskämnet. Hen ställer sig positiv till arbete med digitala verktyg eftersom eleverna 

motiveras och inspireras i undervisningen. Lärare 5 menar att det är viktigt att lärare prövar och 

omprövar olika arbetsmetoder i undervisningen för att hitta en arbetsform som passar den 

specifika elevgruppen. Lärare 5 påpekar också att hens tekniska kunskaper är tillräckliga men 

att hen tar hjälp av eleverna om tekniska problem uppstår eftersom eleverna ofta har mer 

kunskaper om digital teknik. Lärare 5 poängterar att det aldrig är negativt med fortutbildning 

men att lärare som inte ges fortutbildning kan följa samhällsutvecklingen och se vad som är 

intressant för dagens barn.  

 

5.2 Medvetenhet 
I intervjuformuläret har två frågor kopplats till frågeställningen, hur medvetna är lärare om 

sina elevers digitala intressen? Samtliga lärare fick besvara frågorna: 
 

o Hur medveten är du om dina elevers fritidsintressen och hur har du tagit 

reda på deras fritidsintressen i sådana fall? 

o Vilken aktivitet i hemmet tror du att elever spenderar mest tid på? 

 

Att digital teknik i form av datorer, tv-apparater, spel och Ipads var elevernas största intresse 

var lärarna (1, 2, 3, 5) eniga om. Lärare 4 trodde att sport var den största fritidsaktiviteten för 

eleverna, vilket också lärare 1 tillägger. Trots att lärare 5 tror att eleverna spenderar mycket tid 

på digital teknik poängterar läraren att det under raster framgår vilka som är intresserade av 

sport. Lärare 1 och 4 tillägger dessutom att Pokemon Go, där mobiler används och promenader 

görs, blivit en aktivitet eleverna älskar. 

Att eleverna tycker om att prata om sina fritidsintressen menar lärare 1 synliggörs i hens 

klassrum. Även lärare 3 menar att det framgår tydligt under samtal vad elevernas intressen är. 

Lärare 2 och 5 använder sig av böcker där eleverna får skriva berättelser om vad de gjort på 

fritiden. Dessutom antyder båda lärarna att det under rasterna framgår vilka intressen eleverna 

har.  

 

5.3 Planering och anpassning av undervisning 
Till frågeställningen, anpassar lärare sin undervisning efter elevers digitala intressen? 

kopplades följande tre frågor som samtliga lärare fick besvara: 
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o Hur brukar du anpassa din undervisning utifrån elevernas fritidsintressen? 

o Om elever skulle visa ett ökat intresse för datorer, hur skulle du planera din 

undervisning utifrån denna fritidsaktivitet? 

o Om elever dessutom skulle visa ett ökat intresse för datorspel, hur skulle 

du då planera din undervisning utifrån denna fritidsaktivitet? 

 

Lärarna (1, 2, 3, 4, 5) anpassar sin undervisning utifrån elevernas fritidsintressen däremot är 

deras tillvägagångssätt olika. 

Vad gäller hur lärare anknyter till elevers intressen anger Lärare 1 att hen brukar 

inspireras av elevernas intressen och koppla dessa till engelskundervisningen. Läraren ger 

exempel genom att förklara hur olika begrepp för aktiviteter översätts till engelska som eleverna 

använder för att berätta vad de gjort på fritiden. Lärare 2 och 4 inspireras också av elevernas 

intressen genom att använda Pokemon som läromedel. Lärare 2 använder läromedlet i 

matematikundervisningen medan lärare 4 använder det i svenskundervisningen.  Lärare 2 

berättar att innehållet i undervisningen är inspirerat av elevernas intressen, men kan läraren 

använda intresset som ett slags läromedel så görs detta. Lärare 4 baserar däremot sin 

undervisning på barns generella intressen i dagens samhälle och använder 

verklighetsanknytning för att göra innehållet tydligare i sin undervisning. 

Att undervisningen ska grundas på läroplanen poängterar lärare 5 genom att beskriva hur 

hen kopplar innehållet i undervisningen till en arbetsform som lockar elevernas intresse. Enligt 

läraren handlar det om att hitta ett arbetssätt som är elevnära och som väcker elevernas 

nyfikenhet. Läraren påstår också att det kommer bli lättare när eleverna tilldelas varsin Ipad 

eftersom eleverna då kan utöva sina egna intressen med koppling till läroplanen.  

Lärare 3 och 4 är eniga när det gäller användningen av digitala läromedel i klassrummet. 

Lärare 3 och 4 använder ett digitalt läromedel i matematik som heter Bingel. Lärare 3 beskriver 

Bingel som ett datorspel där läxor kan göras och som styrs av läroplanen vilket gör programmet 

tillförlitligt och användbart.  

Motiven för användningen av digitala verktyg formuleras på följande sätt av lärare 1: 

 
oavsett hur en lektion planeras behöver läraren reflektera och skapa förståelse för innehållet för att kunna 

koppla innehållet till de kunskaper läraren vill att eleverna ska uppnå (Lärare 1). 

 

Lärare 1 förklarar att datorer används av eleverna för att spela på i undervisningssyfte. Däremot 

är spelen noga utvalda och tydligt utformade för elever. Lärare 2 använder sällan digitala 

verktyg i form av datorspel, däremot kan läraren tänka sig att använda det i 

matematikundervisningen. Även lärare 4 antyder att användandet av digitala verktyg i form av 

spel skulle kunna användas för att uppnå vissa kunskaper. Lärare 5 påpekar att hen inte 

använder datorspel i undervisningen eftersom hens eleverna spenderar mycket tid på denna 

aktivitet i hemmet. Lärare 3 berättar att undervisningen inte ger alla elever chansen att arbeta 

med digitala verktyg. De digitala verktygen, med dator och Ipad i fokus, ges främst till de elever 

som har motoriska svårigheter. 

Att använda strategier som fångar upp elevernas intressen är något både lärare 1 och 4 

gör. Lärare 4 ger eleverna möjligheten att berätta om sina förkunskaper, vad de vill ta reda på 

för ny information och sedan får de utvärdera de nya kunskaperna. Lärare 1 arbetar liknande 

genom att eleverna får önska innehåll i undervisningen. Lärare 1 låter eleverna berätta vad de 

vill veta och sedan planerar läraren sin undervisning utifrån detta.  

 

5.4 För- och nackdelar med digitala verktyg 
Studiens ena frågeställning, vilka förmågor anser lärarna att eleverna utvecklar vid arbete med 

digitala verktyg? knyts till följande frågor i intervjuformuläret: 
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o Enligt studier stöter elever på det engelska språket med hjälp av datorspel. 

Anser du att detta är positivt eller negativt, och varför?  

o Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att använda digitala 

verktyg i ämnet engelska? 

o På vilket sätt tror du att digitala verktyg kan gynna/missgynna elevers 

utveckling och lärande allmänt? 

Lärarna (1, 2, 3, 4, 5) definierar digitala verktyg brett. Somliga lärare (2, 3, 4) syftar till spel, 

andra lärare (1, 3, 5) till sånger, smartboards och applikationer. Definitionen av vad 

användandet av digitala verktyg syftar till är också bred. Några av lärarna (1, 3, 5) ser att spel 

kan utveckla elevernas språkliga ordförråd. Andra lärare (1, 3) använder istället smartboard för 

att bidra till ökad förståelse vid genomgångar. Digitala verktyg definieras även som ett 

hjälpmedel för elever med motoriska svårigheter. Beroende på hur lärarna använder digitala 

verktyg, skapas också olika lärandesituationer med både möjligheter och utmaningar. Detta är 

viktigt att lärarna tar hänsyn till när de väljer hur och vad de ska använda tekniken till i sin 

undervisning. 

Genom att beskriva vilka förmågor eleverna har utvecklat med hjälp av digitala verktyg 

uppger samtliga lärare (1, 2, 3, 4, 5) sin positiva inställning till att elever lär sig det engelska 

språket via digital teknik. Lärarna (1, 2, 3, 4, 5) berättar att eleverna stöter på engelska begrepp 

via digitala teknik vilket bidrar till att de lär sig ord och fraser som positivt påverkar deras 

fortsatta engelskinlärning i skolundervisningen. Lärare 1 och 5 tillägger att elevernas 

självkänsla i engelskämnet har påverkats positivt på grund av deras förkunskaper i ämnet. 

Lärarna (1, 5) hävdar att eleverna känner sig säkra på språket och vågar ta för sig mer på 

lektionstid. Lärare 5 poängterar också betydelsen av att elever ges chans att möta individer från 

andra länder, eftersom detta kan bidra till att de vågar ta kontakt med människor utanför landets 

gränser. Lärare 3 och 4 förstärker synpunkterna genom att förmedla att det inte har någon 

betydelse hur en elev lär sig det engelska språket, utan att poängen är att elever lär sig språket. 

Lärare 3 poängterar skillnaden mellan genus som blivit uppenbar i klassrummet. Enligt läraren 

(3) är pojkarna som spelar datorspel duktiga i engelska både vad gäller den språkliga och 

kommunikativa förmågan, medan flickor som inte spelar datorspel inte är lika kunniga i 

ämnesområdet. 

Att det främst är fördelar med att använda digitala verktyg i engelskundervisningen 

framhäver både lärare 1 och 5. Lärare (1, 5) framför likvärdiga svar där de menar att digitala 

verktyg kan användas på många olika sätt och att verktygen på ett enkelt sätt kan bidra till ett 

inspirerande lärande. Lärare (1, 5) menar att det finns mycket material som exempelvis spel, 

sång, film, färg och ord på engelska som kan bidra till ett lustfyllt lärande för eleverna. Lärare 

5 påpekar även att digitala verktyg öppnar upp en ny värld för eleverna.  

Att undervisningsformen bör variera förklarar lärare 1 genom följande: 

 
Så länge man varierar sin undervisning så ser jag att det bara kommer att gynna eleverna, ser inte riktigt 

hur det skulle kunna missgynna dem (Lärare 1). 

 

Att koppla digitala verktyg till skolans styrdokument är något som lärare 3 poängterar, detta för 

att tekniken bör användas på ett sätt som gynnar eleverna. Att elever lär sig mycket genom 

digital teknik hävdar lärare 4 när hen berättar att eleverna lär sig att pröva och ompröva olika 

metoder. Enligt lärare 2 är digitala verktyg en fördel för de svaga eleverna eftersom de ges 

chans att arbeta i program där stavning inte är lika viktigt, exempelvis när det förekommer 

svarsalternativ som underlättar för eleverna. Lärare 2 hävdar även att det är en fördel för elever 

med motoriska svårigheter eftersom de inte behöver skriva för hand.  

Nackdelarna är enligt samtliga lärare (1, 2, 3, 4, 5) få. Det framgår att lärarna (2, 4) är 

eniga om nackdelarna med digitala verktyg, lärarna menar att de program eleverna arbetar med 

inte ger dem någon konstruktiv kritik. Att den kommunikativa förmågan i engelska blir lidande 
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vid användning av digitala verktyg är också en nackdel enligt lärare 4 som poängterar vikten 

av muntlig kommunikation. Lärare 4 menar att vissa program endast fokuserar på läs- och 

skrivutvecklingen istället för talförmågan. Lärare 3 och 5 framför likartade synpunkter. Lärarna 

hävdar att eleverna behöver lära sig de negativa aspekterna som förekommer i det globala 

nätverket exempelvis kränkningar och källhantering.  

Lärare 3 förtydligar enligt följande citat: 

 
Mina elever får inte gå in på internet och söka, då jag inte tycker de är mogna nog att vara kritiska mot det 

som de möter där (Lärare 3). 

6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens metod som beskriver hur genomförandet har fungerat och hur 

de etiska aspekterna blivit beaktade. Dessutom diskuteras resultaten i förhållande till tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv utifrån studiens frågeställningar. 

6.1 Metoddiskussion 
Denna studie har genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsansats med strukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod (McKay, 2006, s. 52). En kvalitativ forskningsansats 

syftar till att utveckla förståelse för de fenomen som studien ska undersöka (Larsen, 2009, s. 

24). För att kunna undersöka lärares undervisning och medvetenhet om digitala verktyg och 

samtidigt ta hänsyn till lärares tidsbrist, ansågs ett intervjuformulär via e-post vara ett relevant 

tillvägagångssätt. 

En fördel med en elektronisk undersökning är att validiteten ökar eftersom forskaren inte 

kan påverka en informants svar. Dessutom ges informanten tid att besvara formuläret efter sin 

egen tidsbegränsning (Larsen, 2009, s. 80–81). Trots att det finns flera fördelar med en 

elektronisk studie bör även nackdelar uppmärksammas. Exempelvis kan forskaren inte ställa 

följdfrågor, vilket kan behövas i flera fall. I det intervjuformulär som används i denna studie, 

se Bilaga 1, var frågorna utformade så att följdfrågor inte behövdes. Varje fråga kunde knytas 

till förgående eller nästkommande fråga. I autentiska situationer blir det däremot lättare för 

forskaren att ställa relevanta följdfrågor beroende på informantens svar. Det bör däremot 

poängteras att forskaren kunde kontakta informanterna för följdfrågor. Eftersom 

informanternas svar var tillräckliga krävdes dock inga följdfrågor.  

Cohen (2007) och Larsen (2009) hävdar att reliabiliteten är svårare att nå vid kvalitativa 

studier på grund av att forskaren kan påverka informanternas svar (2007, s. 353; 2009, s. 81). 

Eftersom denna studie genomfördes via e-post kan forskaren inte ha påverkat en informant till 

ett specifikt svar. För att studien ska bli tillförlitlig bör forskaren uppnå validitet och reliabilitet. 

Detta har gjorts genom att förhålla sig till studiens syfte och frågeställningar. Eftersom syftet 

var att ta reda på huruvida lärare anpassade sin engelskundervisning efter elevers digitala 

intressen söktes därför lärare som undervisade i ämnet engelska, inte de lärare som använder 

digitala verktyg i sin engelskundervisning.  

Innan studien som genomfördes prövades intervjufrågorna i en pilotstudie som skulle visa 

på de oklarheter som kunde förekomma. Pilotstudien ledde till förändringar utifrån 

medverkandes feedback.  

Efter att samtliga informanter hade besvarat formuläret i studien visade sig följande frågor 

vara nära förknippade: 

 
o Om elever skulle visa ett ökat intresse för datorer, hur skulle du planera din 

undervisning utifrån denna fritidsaktivitet? 

o Om elever dessutom skulle visa ett ökat intresse för datorspel, hur skulle 

du då planera din undervisning utifrån denna fritidsaktivitet? 
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Detta resulterade i att informanterna svarade övergripande för hur datorer kan föras in i 

undervisningen. Den sistnämnda frågan om hur datorspel kan användas besvarade samtliga 

lärare kort. Däremot har lärarna besvarat frågorna även om det ena svaret är betydligt längre än 

det andra. I resultatet synliggörs flera mönster och samband i lärarnas svar vilket förstärker 

resultatets tillförlitlighet.  

Vid genomförandet uppstod ett problem när ingen informant på den utvalda skolan 

besvarade formuläret. Eftersom detta var förväntat på grund av lärares tidsbrist användes den 

sociala webbsidan Facebook för att få tillräckligt med informanter till studien.  

I analysen användes en innehållsanalys som metod för att granska det innehåll som 

framkommit i intervjuerna. Enligt Larsen (2009) används kategorier för att synliggöra mönster 

och samband som sedan kan hjälpa forskaren att systematisera och sortera innehållet. Det 

viktigaste är att se likheter och skillnader samt bearbeta materialet utan att synliggöra 

informanternas identiteter (2009, s. 101–102). Informanternas svar har analyserats och kopplats 

till studiens frågeställningar, blivit färgkodade utifrån likheter och skillnader samt 

ämnesområde. Analysen har därefter lästs igenom och bearbetats till en text. Innehållet har 

sedan lästs och blivit jämfört återigen för att ingen information ska avslöja en informants 

identitet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån de frågeställningar som studien syftar till att 

besvara. Dessutom knyts även forskning och teorier samman. 

 

6.2.1 Erfarenhet och bakgrund 

Forskning framhäver att lärare inte har tillräckligt med pedagogiska kunskaper om digitala 

verktyg. Lärare har beskrivits som digitala immigranter vilka inte har lika mycket kunskaper 

om digital teknik som de ”digitalt infödda” eleverna (Diaz, 2012, s. 88). Det framgår i forskning 

att lärares kunskapsbrist bidrar till att lärarna blir obekväma i att använda digitala verktyg i 

undervisningen (Fast, 2008, s. 132; Granath & Estling Vannestål, 2008, s. 128). För att lärare 

ska bli trygga i sitt arbete med digitala verktyg i undervisningen behöver lärarna ges 

vidareutbildning som syftar till att öka deras kunskap om tekniken (Häkkinen & Kankaanranta, 

2011, s. 208–209; Granath & Estling Vannestål, 2008, s. 128). Även Vygotskij (1978) 

poängterade vikten av att vara medveten om nya kommunikationsformer (Säljö, 2010, s. 188). 

I intervjuerna uppger samtliga lärare (1, 2, 3, 4, 5) att de har tillräckliga kunskaper om 

digitala verktyg, men lärarna menar att det aldrig är negativt med fortbildning. Lärare 3 uppger 

att utbildning är prioriterad på hens arbetsplats. Lärare 5 förklarar att om fortbildning inte ges 

är det nödvändigt att läraren uppdaterar sig själv genom sociala medier eller genom kollegialt 

samarbete för att ges mer kunskaper om digitala verktyg och hur de kan användas i 

språkundervisningen. Lärare 4 och 5 påpekar vikten av att pröva och ompröva olika 

arbetsmetoder i undervisningen, samtidigt antyder lärare 2 att det hade varit önskvärt med fler 

tips om hur en lärare kan arbeta med teknik som pedagogiskt verktyg. Lärarna (3, 4) anser 

däremot att det är viktigt att kombinera arbetsformer, detta genom att växla mellan praktik och 

teori.  

Att digitala verktyg främst används i matematikundervisningen är flera lärare (1, 2, 3, 4) 

eniga om. Lärare 5 använder däremot digitala verktyg mest i engelskundervisningen. Vidare 

framgår det att lärare 1 och 4 använder digitala verktyg i engelska, dock inte lika regelbundet 

som i andra ämnen. Lärare 5 använder olika typer av digitala verktyg i sin engelskundervisning 

medan lärare 1 och 4 endast använder smartboard som stöd.  

I intervjuerna definierar lärarna digitala verktyg på olika sätt. Digitala verktyg definieras 

som surfplattor, datorer, smartboards, spel och applikationer vilka syftar till olika möjligheter 

och utmaningar i elevers kunskapsutveckling. Även om lärarna är eniga om att elever utvecklar 
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flera kunskaper via digitala verktyg framgår det inte i skolans styrdokument hur tekniken kan 

användas som pedagogiskt verktyg i engelskundervisningen. Detta skulle kunna vara orsaken 

till att lärarna (2, 3) inte använder digitala verktyg i engelskundervisningen och att lärarna (1, 

4) endast använder smartboard som stöd i engelskundervisningen. 

 

6.2.2 Hur medvetna är lärare om sina elevers digitala intressen? 

Samtliga lärare (1, 2, 3, 4, 5) är medvetna om elevernas digitala intressen vilket gör det lämpligt 

att undersöka huruvida lärarna anpassar sin undervisning. Enligt Pinter (2006) är lärarnas 

medvetenhet om elevernas fritidsintressen en förutsättning för att engelskundervisningen ska 

kunna formas och bli motiverande och inspirerande (2006, s. 31). Även Skolverket (2016) 

förstärker betydelsen av att lärare bör vara medvetna om sina elevers förutsättningar, behov och 

intressen eftersom lärarens undervisning ska bidra till att elever utvecklar motivation och 

nyfikenhet (2016, s. 9–10). I intervjuerna framgår det hur samtliga lärare (1, 2, 3, 4, 5) är 

medvetna om sina elevers fritidsintressen men att detta visar sig på olika sätt i 

skolundervisningen. Lärare 1, 2, 3 och 5 tror att eleverna spenderar mycket tid på digital teknik 

medan lärare 4 tror att sport är ett huvudintresse hos eleverna. Lärare 2 och 5 använder böcker 

där eleverna får beskriva vad de gör på fritiden. Dessutom framgår det i intervjuerna att lärarna 

(2, 5) ser vilka intressen eleverna har under raster i skolan. Lärare 1 och 3 samtalar med eleverna 

om vad de gjort på fritiden vilket gör att lärarna ges insikt i vad eleverna tycker är intressant. 

Att Pokemon Go blivit en använd applikation och ett stort intresse för lärarnas (1, 4) elever är 

något som också framgår i intervjuerna.  

 

6.2.3 Anpassar lärare sin undervisning utifrån elevers digitala intressen? 

Att undervisningen bör anpassas utifrån varje enskild individ är något som Skolverket (2016) 

skriver, dessutom poängteras betydelsen av att variera arbetsformerna för att individualisera 

undervisningen (2016, s. 8). Den digitaliserade utvecklingen som inleddes under 1980-talet har 

bidragit till att människor i dagens samhälle intresserar sig för digitala verktyg. Därmed menar 

Häkkinen och Kankaanranta (2011) att det blir viktigt att diskutera digitala verktyg i 

undervisningssyfte (2011, s. 206). Eftersom lärarna (1, 2, 3, 5) har kännedom om att digital 

teknik ofta används av eleverna och att detta bidragit till förbättrade kunskaper i engelska, blir 

frågan om digitala verktyg i engelskundervisning viktig. 

Att undervisningen utgår från den enskilde individen är samtliga lärare (1, 2, 3, 4, 5) 

överens om, däremot framgår det att detta görs på olika sätt. Lärare 2 och 3 är de enda lärarna 

som inte använder digitala verktyg i engelskundervisningen trots att samtliga lärare ser att 

eleverna utvecklar förmågor i engelska via digital teknik. Lärare 2 och 3 anpassar dock sin 

undervisning i matematik efter elevernas digitala intressen, detta i form av Pokemon (lärare 2) 

och Bingel (lärare 3).  

Lärare 1 och 4 utmärker sig med koppling till Vygotskijs (1978) teori om elev-och-

lärarrollen. Enligt Vygotskijs (1978) sociokulturella syn bör eleven ses som central i sin egen 

kunskapsutveckling. Eleven kan vara medskapare av sin egen kunskapsutveckling genom att 

knyta ihop gammal och ny kunskap, samtidigt ska läraren stödja elevernas fortsatta utveckling 

och bygga vidare på de kunskaper eleverna utvecklat på fritiden (Säljö, 2010, s. 190–192). 

Lärarna 1 och 4 beskriver en strategi de använder som kan förstås utifrån Vygotskijs 

sociokulturella syn. Lärarna låter eleverna avgöra vad undervisningen ska innehålla. Eleverna 

ges chans att berätta vilka förkunskaper de har, vad de vill ta reda på och när arbetet är 

genomfört får de berätta vilken ny information som framkom.  

Det framgår i intervjuerna att tre lärare använder digitala verktyg i 

engelskundervisningen. Lärarna 1 och 4 använder smartboard som stöd för att konkretisera 

innehållet i undervisningen. Lärare 5 berättar att digitala verktyg används flitigt i 

engelskundervisningen, inte enbart som stöd. Enligt Diaz (2012) är en del lärare födda före 
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1980-talet immigranter i ett digitaliserat samhälle (2012, s. 85), detta innebär att lärares 

kunskaper om digital teknik kan vara en orsak till varför få lärare använder digitala verktyg i 

engelskundervisningen. Digital teknik och det engelska språket samspelar och i takt med att 

digital teknik har expanderat i samhället har även det engelska språket spridits (Pinter, 2006, s. 

36). Detta kan innebära att lärare tar avstånd från digital teknik i engelskundervisningen på 

grund av att den engelska de möter är svårare än kunskaperna de har. Eftersom alla elever ska 

verka i samhället krävs det dock att lärarna undervisar elever i digitala verktyg för att alla 

individer ska ges samma förutsättningar trots de olikheter som råder i hemmen (Diaz, 2012, s. 

54).  

Samtliga lärare (1, 2, 3, 4, 5) ställer sig positiva till användningen av digitala verktyg i 

olika former och låter gärna eleverna använda dem. Däremot är det endast tre lärare (1, 4, 5) 

som använder digitala verktyg i sin engelskundervisning. Lärare 1 och 4 använder enbart digital 

teknik som stöd i undervisningen medan lärare 5 använder digitala verktyg för flera ändamål. 

Enligt lärare 3 finns det ingen möjlighet att använda digitala verktyg i alla ämnen då tillgången 

till dessa är begränsad på skolan och den teknik som finns används främst av elever med 

motoriska svårigheter. 

Selander (2010) hävdar att lärare inte behöver planera sin undervisning med läromedel 

baserat på skolans styrdokument utan att lärarna själva kan fundera över de didaktiska frågorna 

– vad, hur, varför – och därigenom utforma ett bra innehåll i sin undervisning (2010, s. 202). 

Även lärare 1 formulerar detta genom följande: 

 
oavsett hur en lektion planeras behöver läraren reflektera och skapa förståelse för innehållet för att kunna 

koppla innehållet till de kunskaper läraren vill att eleverna ska uppnå (Lärare 1). 

 

Samtidigt påpekar lärare 5 i intervjun att läroplanen är grunden i undervisningen. Lärare 5 

förtydligar att lärare bör utgå från en arbetsform som intresserar eleverna, detta för att bidra till 

motivation. Lärare 5 förklarar även att datorspel inte används i undervisningen på grund av att 

hen inte har tillräckliga kunskaper om spel. Lärare 5 förtydligar vikten av att väga upp elevernas 

fritidsmiljö där de ofta använder och möter digital teknik. Enligt Kornhall (2014) och Pinter 

(2006) är det precis som lärare 5 nämner viktigt att reflektera över arbetsformer. Rätt arbetsform 

kan bidra till att elever får ett större intresse och utvecklar motivation. Detta blir viktigt för att 

eleverna ska utveckla kunskaper om det engelska språket (2014, s. 34; 2006, s. 39). Dessutom 

förtydligar Kornhall (2014) betydelsen av att reflektera över applikationers innehåll och 

säkerhet för att vara medveten om hur det stärker elevers kunskapsutveckling (2014, s. 106).  

 

6.2.4 Vilka förmågor anser lärarna att eleverna utvecklar vid arbete med digitala verktyg? 

Att samtliga lärare (1, 2, 3, 4, 5) är eniga om att det är positivt med engelsk språkutveckling 

genom digital teknik framgår i intervjuerna. Lärare 3 och 4 är eniga om att det inte har någon 

betydelse hur en elev lär sig ett språk, så länge eleverna utvecklar de förmågor som efterfrågas. 

Fortsättningsvis berättar lärarna (3, 4) att eleverna visat flera förmågor, speciellt i engelska, på 

grund av att de ägnat tid åt datorer eller datorspel. Lärare 1 och 5 uppger att elevernas språkliga 

förmåga blivit bättre samt att deras självkänsla blivit förstärkt i engelskämnet. Trots att lärare 

3 upptäckt vilka förmågor eleverna utvecklat med hjälp av digitala verktyg, påverkar skolans 

tillgångar till digital teknik vilken utsträckning hen använder tekniken. 

Även forskningen stärker lärares (1, 3, 4, 5) resonemang genom att förmedla att elever 

utvecklar sin språkliga förmåga med hjälp av digitala verktyg (Fast, 2008, s. 95). Detta ger 

lärare ännu större anledning till att använda digitala verktyg i ämnet engelska. Lärarna (1, 2, 3, 

4, 5) är medvetna om att eleverna motiveras av digitala verktyg och att eleverna utvecklat 

kunskaper i engelska via digital teknik. Lärarna (1, 4, 5) ser vilka förmågor som utvecklas hos 

eleverna vid användandet av digitala verktyg i undervisningen. Så varför lärarna inte använder 

digitala verktyg i engelskundervisningen är en fråga som ännu inte har ett svar. En av orsakerna 
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som nämns ovan är tillgången till digitala verktyg (lärare 3). Tidsbrist kan vara en annan orsak 

men samtidigt har lärarna tid att använda digitala verktyg i andra ämnen. En annan anledning 

kan vara att engelskundervisningen inte prioriteras i lågstadiet.  

Utifrån intervjun med lärare 2 framgår det att hen anser att elever som har motoriska 

svårigheter, som rättstavning eller användandet av pennor, kan bli hjälpta av digitala verktyg i 

undervisningen. Detta förstärks av Fast (2008) som förklarar att den motoriska förmågan kan 

utvecklas med hjälp av digitala verktyg (2008, s. 95). Lärare 3 förklarar att det synliggjorts 

under lektioner hur pojkar presterat bättre i engelska och har bättre kunskaper än vad flickorna 

har. Enligt lärare 3 beror detta på att pojkarna spenderar tid på datorspel vilket även Diaz (2013) 

påstår genom att föra samma resonemang (2012, s. 99–100). 

I resultatet framgår det att lärare (1, 2, 3, 4, 5) ser positiva fördelar i att arbeta med digitala 

verktyg. Lärare 1 och 5 beskriver hur digitala verktyg kan öppna upp en ny värld som ger läraren 

tillgång till mycket material som spel, sånger, filmer och ord på engelska vilket kan bidra till 

ett inspirerande och lustfyllt lärande. Dessutom betonar Kornhall (2014) och Pinter (2006) 

vikten av att lärare använder arbetsformer vilka kan gynna och inspirera eleverna (2014, s. 34; 

2006, s. 39).  

Att det engelska språket blivit globalt har enligt Pinter (2006) inneburit större betydelse 

av att undervisa elever i engelskämnet för att elever ska kunna delta i globala sammanhang 

(2006, s. 36). Enligt Häkkinen och Kankaanranta, (2011) stöter elever på det engelska språket 

via datorspel genom att de socialiserar sig med andra individer runt om i världen (2011, s. 210–

211). Även Ryan och Deci (2000) förklarar att elever skapar en inre motivation för att de 

behöver lära sig vissa kunskaper (2000, s. 56). Vidare förklarar Gee (2007) att elever behöver 

utveckla förmågor inom engelska för att de ska kunna medverka i spelets värld och nå de mål 

som ställs framför dem (Gee, 2007, s. 139). Dessutom tydliggör Gee (2007) att alla mål inte går 

att nå på egen hand, utan att eleven behöver samarbeta med andra individer (Gee, 2007, s. 69). 

Lärare 4 anser att den kommunikativa förmågan blir lidande vid användning av digitala verktyg 

eftersom eleverna inte kommunicerar muntligt. Enligt Dewey (1997) är det ”learning by doing”, 

det vill säga samarbete och samspel med andra elever, som bidrar till utveckling och lärande 

inom såväl engelska som andra ämnen (Säljö, 2011, s. 173–175). När lärare dessutom 

undervisar utifrån synsättet ”IT som arena” kan elever ges chans att kommunicera med andra 

individer i världen (Granath & Estling Vannestål, 2008, s. 134). Även detta arbetssätt kan 

knytas till Deweys (1997) ”learning by doing” eftersom elever ges chans att kommunicera och 

skapa förståelse för omvärlden (Säljö, 2011, s. 173–175). Vidare hävdar lärare 5 att det är en 

fördel att elever lär sig det engelska språket eftersom de kan möta individer från andra delar av 

världen vilka de kan kommunicera med.  

I den digitaliserade och globala världen förekommer negativa aspekter vilka enligt lärare 

3 och 5 är, kränkningar eller brist på källkritik. Lärarna är eniga om att eleverna behöver ha 

förståelse för dessa fenomen innan de arbetar online. Selander (2010) beskriver den förändring 

som skett i samband med ett digitaliserat samhälle. Författaren menar att lärare inte behövt 

ställa sig kritiska till den tidigare undervisningen eftersom den baserat sig på läroböcker med 

koppling till styrdokumenten (2010, s. 208–209). Även Deweys (1938) tanke om att tänka före 

handlande kan knytas till detta resonemang. Enligt Dewey (1938) bör alla handlingar utföras 

etiskt och moraliskt korrekt (Hartman m.fl., 2004, s. 17).  

Avslutningsvis citeras lärare 3. Citatet förklarar betydelsen av att vara källkritisk och 

tänka på de kränkningar som förekommer i det globala nätverket: 

 
Mina elever får inte gå in på internet och söka, då jag inte tycker de är mogna nog att vara kritiska mot det 

som de möter där (Lärare 3). 
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7. Slutsats 
Resultat och forskning samspelar i denna studie vilket också synliggörs i resultatdiskussionen. 

Lärare bör uppmärksamma varje enskild individ i sin planering och undervisning vilket innebär 

att lärare bör se till de förutsättningar och behov som förekommer. Genom studien har det 

framkommit att lärarna är medvetna om sina elevers intressen och att de försöker inspireras och 

arbeta utifrån dessa med tydliga kopplingar till skolans styrdokument. Det framgår att en av 

fem lärare regelbundet använder digitala verktyg i sin engelskundervisning. Läraren anser att 

digitala verktyg kan vara inspirerande med värdefullt material som exempelvis sånger, färger 

och bilder. Det framgår också att två andra lärare använder digitala verktyg i sin 

engelskundervisning, däremot som hjälpmedel och inte lika ofta som i övrig undervisning. 

Lärarna ser att flera förmågor hos eleverna kan utvecklas i engelskundervisningen vid 

användandet av digitala verktyg. Lärarna har upptäckt att eleverna har utvecklat grundläggande 

kunskaper i engelska i informella miljöer. I formella miljöer har eleverna sedan utvecklat bättre 

självkänsla, motivation och språkkunskaper i engelskämnet. Lärarna har även upptäckt vilken 

betydelse digitala verktyg har för elever med särskilda behov eftersom eleverna får hjälp med 

bokstävers utformning och rättstavning i olika applikationer. Lärarna är noga med att poängtera 

betydelsen av att ta upp negativa aspekter med eleverna för att skydda dem mot kränkningar. 

 

7.1 Fortsatt forskning 
Studien synliggör hur fem lärare på olika orter i Sverige använder och ställer sig till digitala 

verktyg. Ett betydelsefullt ämnesområde att forska kring kan vara hur lärare på en specifik 

arbetsplats ställer sig till digitala verktyg för att kunna påverka skolans förhållningssätt och 

vidareutveckling. Dessutom kan det vara intressant att studera orsaken till varför somliga lärare 

inte använder digitala verktyg i ämnet engelska men i andra ämnen. Ytterligare ett 

forskningsfenomen kan vara hur föräldrar påverkar sina barns digitala användning samt hur de 

ställer sig till det digitaliserade samhället. 

Denna studie kan bidra med forskning kring de frågeställningar som använts i studien. 

Däremot kan endast en andel påverkas av denna studie. Vid genomförande av en studie på en 

specifik skola kan det komma att påverka ett helt kollegium vilket hade varit betydelsefullt för 

framtida verksamheter.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

 

Intervjuformulär 

Allmänna frågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

5. Har du någon speciell utbildning inom digitala verktyg? 

6. Hur är tillgången till digitala verktyg på den skola du arbetar i? (datorer, surfplattor etc.) 

 

Elevanpassning 

7. Hur medveten är du om dina elevers fritidsintressen och hur har du tagit reda på deras 

fritidsintressen i sådana fall? 

8. Vilken aktivitet i hemmet tror du att elever spenderar mest tid på? 

9. Hur brukar du anpassa din undervisning utifrån elevernas fritidsintressen? 

10. Om elever skulle visa ett ökat intresse för datorer, hur skulle du planera din undervisning 

utifrån denna fritidsaktivitet? 

11. Om elever dessutom skulle visa ett ökat intresse för datorspel, hur skulle du då planera 

din undervisning utifrån denna fritidsaktivitet?  

12. Enligt studier stöter elever på det engelska språket med hjälp av datorspel. Anser du att 

detta är positivt eller negativt, och varför?  

 

Digitala verktyg och undervisning 

13. I vilka ämnen använder du digitala verktyg mest? 

14. Hur är dina kunskaper respektive känslor gentemot digitala verktyg så som datorer, 

surfplattor eller andra tekniska verktyg?  

15. I tidigare studier har det visat sig att många lärare hade velat ha mer fortbildning inom 

digitala verktyg för att bli mer bekväma i att använda dem. Vad anser du? Och varför? 

16. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att använda digitala verktyg i ämnet 

engelska? 

17. På vilket sätt tror du att digitala verktyg kan gynna/missgynna elevers utveckling och 

lärande allmänt? 
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Bilaga 2 
 

 

Informationsbrev - 
Undersökning om digital teknik och undervisning i engelska 

 

 

Hej! 

Jag heter Josephine Gyllensteen och läser grundlärarprogrammet F-3 på Högskolan Dalarna, 

Falun. Jag skriver nu mitt examensarbete och har valt att skriva om hur lärare anpassar sin 

undervisning i engelska utifrån elevers intressen i informell miljö. Jag har också valt att undersöka 

vilken utvecklingspotential lärare ser hos elever vid användandet av digitala verktyg.  

 

För att samla in information till denna studie tänker jag genomföra en intervjuundersökning via 

webben för lärare som är utbildade i årskurs F-3. Alla lärare kommer att bli tilldelade samma 

frågor med koppling till studiens syfte. Du tillfrågas härmed om ditt deltagande i denna 

undersökning. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering. All information kommer att hanteras i enlighet med de 

forskningsetiska principerna. Detta innebär att enbart jag kommer att använda informationen där 

inga namn kommer att användas, ingen individ kommer därmed att kunna bli identifierad. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Den 

kommer sedan att publiceras och vara tillgänglig på universitetsbibliotek och DiVA-portal. Som 

lärare kan även ni önska att få tillgång till undersökningen när den är slutförd.   

 

 

Genom att besvara medföljande intervjuformulär godkänner du ditt deltagande i denna 

undersökning. Besvarade frågor önskas åter senast fredag den 17 februari. 

TACK PÅ FÖRHAND. 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Student      Handledare 

Josephine Gyllensteen     Jonathan White 

H12josgy@du.se     jwh@du.se 

072-2197512     023-778303 

Sulfitgatan 2 c     Högskolan Dalarna 

666 31 Bengtsfors    731 88 Falun 
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Bilaga 3 
 

 

 

Lärarnas erfarenhet och bakgrund 
Bakgrund och erfarenheter för respektive 

lärare. 

• Hur gammal är du? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

• Har du någon speciell utbildning inom digitala verktyg? 

• Hur är tillgången till digitala verktyg på den skola du arbetar 

i? (datorer, surfplattor etc.) 

• I vilka ämnen använder du digitala verktyg mest? 

• Hur är dina kunskaper respektive känslor gentemot digitala 

verktyg så som datorer, surfplattor eller andra tekniska 

verktyg?  

• I tidigare studier har det visat sig att många lärare hade 

velat ha mer fortbildning inom digitala verktyg för att bli 

mer bekväma i att använda dem. Vad anser du? Och 

varför? 

Medvetenhet  
Hur medvetna är lärare om sina elevers 

digitala intresse? 
 

• Hur medveten är du om dina elevers fritidsintressen och 

hur har du tagit reda på deras fritidsintressen i sådana fall? 

• Vilken aktivitet i hemmet tror du att elever spenderar mest 

tid på? 

Planering och anpassning 
Anpassar lärare sin undervisning utifrån 

elevers digitala intresse? 
 

• Hur brukar du anpassa din undervisning utifrån elevernas 

fritidsintressen? 

• Om elever skulle visa ett ökat intresse för datorer, hur 

skulle du planera din undervisning utifrån denna 

fritidsaktivitet? 

• Om elever dessutom skulle visa ett ökat intresse för 

datorspel, hur skulle du då planera din undervisning utifrån 

denna fritidsaktivitet?  

För- och nackdelar med digitala verktyg 
Vilka förmågor anser lärarna att eleverna 
utvecklar vid arbete med digitala verktyg? 

• Enligt studier stöter elever på det engelska språket med 

hjälp av datorspel. Anser du att detta är positivt eller 

negativt, och varför?  

• Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att 

använda digitala verktyg i ämnet engelska? 

• På vilket sätt tror du att digitala verktyg kan 

gynna/missgynna elevers utveckling och lärande allmänt? 


