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Sammanfattning 

I dagens samhälle ökar antalet nyanlända elever i grundskolan på grund av det oroliga 

världsläget. Skolan kan ses som en plattform, där andraspråkselever kan lägga en grund för sin 

språkutveckling, vilket ställer stora krav på skolans språkundervisning. Det sker en ständig 

utveckling i användandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT), eftersom digitala 

verktyg får en allt större roll i dagens digitala samhälle. Syftet med litteraturstudien är att 

kartlägga tidigare forskning kring lärares användning av IKT i andraspråksundervisning. 

Utifrån syfte och frågeställningar har vi genomfört systematiska sökningar, för att söka efter 

relevant vetenskaplig litteratur. Forskningen har sedan analyserats och kritiskt granskats för att 

sammanställas till ett resultat.  

Studiens resultat visar att det finns positiva, men även några negativa konsekvenser med 

användandet av IKT, för att gynna andraspråkselevers språkutveckling. Resultatet visar även 

att integrering av IKT i undervisningen ställer stora krav på läraren, samt att lärares inställningar 

har en betydande roll för användningen av digitala verktyg. En balanserad användning av IKT 

i undervisningen är därför betydelsefullt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. 

Litteraturstudiens resultat visar på ett begränsat utbud av tidigare forskning kring negativa 

konsekvenser i användningen av digitala verktyg, hos andraspråkselever och deras 

språkutveckling. Vidare forskning som berör området bör därför komplettera den forskning 

som idag finns tillgänglig.   

Nyckelord: Andraspråkselever, andraspråksinlärning, digitala verktyg, IKT, språkutveckling.  



 

 

Förord 

En av de största utmaningarna i vår kommande yrkesroll som lärare anser vi vara svårigheterna 

med att pedagogiskt differentiera undervisning för andraspråkselever. Under vår 

högskoleutbildning har vi fått ta del av hur man kan stötta andraspråkselever i deras 

språkinlärning. Vidare har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning till viss del fått syn på 

hur man kan arbeta med andraspråkselevers inlärning av ett nytt språk. Dock hävdar vi att den 

kunskap vi fått, endast utgör en liten del av en helhet. Information- och kommunikationsteknik 

får en allt större roll i dagens samhälle och därmed även i undervisningen. Därför ligger det i 

vårt intresse för vår kommande yrkesroll, att få en bredare kunskap om hur digitala verktyg 

påverkar undervisningen, för att gynna andraspråkselevers språkutveckling. På så vis anser vi 

oss ge dem en god start inför fortsatta studier och därmed ges även förutsättningar för 

anpassning till det svenska samhället. 

Först vill framföra ett stort tack till varandra för allt stöd under arbetets gång och för ett gott 

samarbete genom intensiva och lärorika stunder. Vi har båda lagt ner lika mycket tid och 

tillsammans genomfört litteraturstudien. Vi vill även tacka våra handledare Anniqa Lagergren 

och Ingrid Gyllenlager, samt vår examinator Anna-Ida Säfström för allt stöd genom hela 

arbetsprocessen.  

 

Madeléne Andersson & Jessica Johansson 4/6-2017   
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1. Inledning och bakgrund 

Dagens samhälle ställer stora krav på individens kunnande, då hen annars riskerar att bli 

utestängd från mycket av den kunskap, de tankar och den information som är en del av 

samhällets kultur (Christie, 1990, refererad i Gibbons, 2006). Skolverket (2011) lyfter fram 

betydelsen av att ha ett rikt och varierat språk för att kunna förstå och verka i samhället. Därmed 

är det är av stor betydelse att som nyanländ snabbt få möjlighet att lära sig svenska, för att 

kunna integreras i det svenska samhället. På grund av det oroliga världsläget söker ett växande 

antal flyktingar en fristad i Sverige, vilket gör att antalet nyanlända elever i grund- och 

gymnasieskolan har ökat (Skolverket, 2014). Enligt Migrationsverket (2017) har alla 

asylsökande barn och ungdomar rättigheten att gå i förskola eller skola, på samma villkor som 

svenska barn, och det är barnens hemkommun som bär ansvaret för detta. Skolan kan ses som 

en plattform där andraspråkselever kan lägga en god grund för sin språkutveckling. Enligt 

European Commission (2017b) har allt fler europeiska skolelever utländsk bakgrund, vilket 

medför stora krav på skolornas språkundervisning.      

Den ökande mångfalden kan ses som en möjlighet för skolorna att bli mer kreativa, vidsynta 

och inkluderande, men European Commission (2017b) påpekar att många andraspråkselever 

får sämre resultat än inhemska elever och att elever med ursprung utanför EU i dubbelt så stor 

utsträckning avslutar studierna i förtid. I PISA:s alla tidigare internationella studier 

framkommer det att elever med utländsk bakgrund i genomsnitt presterar sämre än elever med 

inhemsk bakgrund. Vidare pekar även undersökningarna på att resultatskillnaderna mellan 

elever med utländsk bakgrund och elever med inhemsk bakgrund i snitt är större i Sverige än i 

övriga OECD-länder (Skolverket, 2016). Därför är det är av stor vikt att försöka förbättra 

andraspråkselevers förutsättningar i skolan, samt att skolorna ser mångfalden som möjligheter 

istället för hinder. 

Skolverket (2014) belyser vikten av att nyanlända får stöd i ett tidigt skede i undervisningen. 

Det är betydelsefullt att lärare besitter en god kompetens om hur språkutveckling och 

andraspråksinlärning går till. Skolverket beskriver förslag som utbildningsdepartementet haft i 

uppgift att ta fram för att förbättra nyanlända elevers utbildning. I förslaget lyfts 

framgångsfaktorer fram som även får stöd från forskare. En viktig framgångsfaktor är val av 

undervisning, vilket ställer stora krav på kunskap och kompetens vad gäller 

andraspråksutveckling. Utbildningsdepartementet menar enligt Skolverket att lärarna måste 
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känna till förutsättningarna för andraspråksinlärning för att ge nyanlända elever förutsättningar 

för en gynnsam språkutveckling. 

För att förbättra andraspråkselevers resultat i skolan krävs att eleverna har goda kunskaper inom 

det svenska språket. Det styrker Skolverket (2011) som betonar att språket är individens 

viktigaste redskap för lärande, tänkande och kommunikation. Ytterligare betonar de att 

människor genom språket utvecklar sin identitet, samt uttrycker känslor och tankar och 

dessutom förståelse för hur andra känner och tänker. Skolverket belyser även hur 

undervisningen skall anpassas utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar. Med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper ska 

undervisningen främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.  

Gibbons (2006) hävdar att målet med ämnesundervisningen bör vara att integrera språk och 

innehåll, så att elevernas andraspråk utvecklas samtidigt som ämneskunskaperna. I sin 

forskning där hon använt sig av kvalitativa studier, beskriver Gibbons (2003) hur språkliga 

teorier visar att barn måste lära sig att använda språk för olika sammanhang och ändamål. 

Vidare belyser Gibbons att texterna i hennes studie visar hur språkinlärning är en social, snarare 

än en individuell strävan och att interaktionen mellan individer är av betydelse och formas i den 

sociala aktiviteten. 

Digitala verktyg har en stor betydande roll i dagens digitala samhälle och inom skolan sker en 

ständig utveckling i användningen av IKT. Gibbons (2006) hävdar genom beprövad erfarenhet 

att människan inte kan ta en aktiv del i samhället om hen avskärmas från modern teknologi. 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern 

teknik. Tekniken ska kunna användas som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande (Skolverket, 2011). Trageton (2005) visar genom sina erfarenheter att 

digitala verktyg kan vara ett effektivt hjälpmedel i undervisningen. 

För att bidra till ett livslångt lärande lyfter European Commission (2017a) fram åtta 

nyckelkompetenser. Exempel på nyckelkompetenser som ingår är digital kompetens, 

kommunikation på modersmål och främmande språk, samt social och medborgerlig kompetens. 

Kompetenserna innefattar inställningar, kunskaper och färdigheter som hjälper människor att 

självförverkligas, samt att socialt integreras i samhället.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att språket är av betydelse för att integreras i det svenska 

samhället. Undersökningar visar att elever som undervisas på sitt andraspråk i genomsnitt får 

sämre resultat i skolan, än elever som undervisas på sitt modersmål. Den här litteraturstudien 
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fokuserar därmed på vilka förutsättningar som finns för lärare att använda digitala verktyg och 

hur det kan vara till hjälp i undervisningen, för att elever som har svenska som andraspråk ska 

förbättra sina resultat. I litteraturstudien används begrepp som IKT (informations- och 

kommunikationsteknik), digitala verktyg och digital teknik/teknologi, beroende på kontext. För 

att beskriva digitala verktyg men också mjukvaror, så som appar och program används 

begreppet IKT. Digitala verktyg och digital teknik/teknologi används för att beskriva hårdvaror, 

så som iPads, datorer och interaktiva Whiteboards.   

 

1.1 Tidigare forskning 

I följande textavsnitt presenteras forskning kring andraspråkselevers språkutveckling och 

information- och kommunikationsteknik, för att visa hur kunskapsläget såg ut innan 

litteraturstudien är genomförd. Den forskning som används ligger inom tidsspannet 1998–2015 

och beskrivs under rubrikerna nedan. 

 

1.1.1       Språkutveckling hos elever med svenska som andraspråk 

Norberg Brorsson och Laino (2015) hävdar i sin rapport som bygger på studier av svenska och 

internationella forskningsrapporter, samt enkätundersökningar som besvarades av 

lärarstudenter att det finns stora brister i undervisningen, vilket leder till att andraspråkselever 

får sämre möjligheter till en likvärdig utbildning. De lyfter fram som ett resultat i rapporten att 

möjligheterna till en likvärdig utbildning försämras på grund av att undervisningen ofta ligger 

på en för svår nivå, som är mer inriktad till elever som har svenska som modersmål. Dessutom 

betonar Norberg Brorsson och Laino att lärarutbildningen för de lägre åldrarna inte ger 

tillräcklig kunskap vad gäller svenska som andraspråk. I skolorna är det klasslärarna som bär 

ett stort ansvar för att andraspråkseleverna ska uppnå målen i styrdokumenten, då möjligheterna 

till specialundervisning i svenska som andraspråk idag är begränsade. 

För att andraspråkselever ska få möjligheter utveckla ett skolspråk belyser Norberg Brorsson 

och Laino (2015) att det krävs en inkluderande och språkutvecklande undervisning. I en 

inkluderande skola krävs det att läraren skapar en undervisning som stödjer elevernas 

kunskapsinhämtning, genom att språkliga strukturer och funktioner synliggörs. Det är 

betydelsefullt att eleverna aktivt får använda språket genom att lyssna och läsa, men även i tal 

och skrift. Vidare är det även av stor vikt att eleverna får en utvecklande respons på det 

skolarbete de utför. En förklaring till de bristande resultat hos andraspråkselever som 
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internationell och nationell forskning visar, beror på otillräckliga kunskaper i användningen av 

skolspråket. Alltså är det inte elevernas vardagsspråk som utgör problem utan det vetenskapliga 

språket, det vill säga skolspråket. Norberg Brorsson och Laino menar att om eleven inte har 

tillräckliga språkkunskaper, måste lärarna anpassa sin undervisning genom att skapa utmanande 

skoluppgifter. 

Gibbons (1998) genomförde en klassrumsstudie, i en klass på en skola i Sydney, som bestod av 

elever med olika bakgrund. Hon observerade klassen och samlade in texter från eleverna som 

sedan analyserades. I sitt resultat av studien lyfter Gibbons hur lärarstyrda 

klassrumsinteraktioner, där samspelet mellan lärare och elever gynnar andraspråkselevers 

språkutveckling. Gibbons betonar även att det är betydelsefullt att elever får mycket tid att 

diskutera, eftersom det leder till att de får möjlighet att producera ny kunskap.  När eleverna 

arbetar tillsammans får de dessutom höra ett nytt språk, som kan ge dem en förståelse för det 

nya språket. 

I en artikel av Åsa Wedin (2011a) som bygger på material från en etnografisk klassrumsstudie, 

ligger fokus på utveckling av språk och lärande hos andraspråkselever i de tidiga skolåren. Hon 

har fokuserat främst på flerspråkiga elever och klassrumsinteraktioner, för att synliggöra det 

talade språket i en del av andraspråkselevers skolvardag. Wedin betonar i den diskuterande 

texten att i flerspråkiga elevers lärande, har språket i synnerhet en betydande roll. Vidare menar 

Wedin att flerspråkiga elever förväntas inhämta skolkunskaper på sitt andraspråk, eftersom 

skolundervisningen i Sverige främst sker på svenska. Det blir en utmaning för eleverna då de 

samtidigt ska lära sig det nya svenska språket. Ytterligare belyser Wedin vikten av hur talet är 

centralt för elevernas lärande i skolan. När eleverna har en begränsad förmåga att använda skrift 

blir talet, framförallt kommunikationen mellan lärare och elever av stor betydelse för att 

tillskansa sig kunskap.  

För att få goda möjligheter till språkutveckling är det av vikt att möta andraspråk på en relevant 

nivå, vilket betyder att det varken får vara en för låg eller för hög nivå. Det är betydelsefullt att 

få igång språket, samt att nivån på språket ställer språkliga krav (Wedin, 2011b). Genom 

skrivna texter som samlats in och intervjuer som transkriberats har Wedin utfört en 

klassrumsstudie som har en etnografisk ansats. Studien genomfördes på två klasser under tre 

år, där hon sedan analyserade tre elevers språkutveckling. Hon för en diskussion kring sitt 

resultat, där hon belyser att språkutvecklande arbetssätt i klassrummet är av stor betydelse, 

innan andraspråkselever utvecklat tillräckligt god läs- och skrivförmåga. Flera 

andraspråkselever möter inte det kunskapsrelaterade språket utanför skolan, det medför att 
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eleverna inte uppnår den nivå i det svenska språket som flertalet enspråkiga elever gör. Wedin 

betonar att riskerna är stora att skriftspråksutveckling blir försenad och utveckling av det 

kunskapsrelaterade skolspråket inte fortsätter i den takt som krävs för fortsatt skolgång. Det 

gäller andraspråkselever som inte uppnått grundläggande textuell kompetens innan skolstarten. 

 

1.1.2        Information- och kommunikationsteknik 

Informations- och kommunikationsteknologi har blivit en grundläggande byggsten i det 

moderna samhället på väldigt kort tid.  Att kunna hantera informationsteknik, samt ha 

grundläggande färdigheter och förståelse av begrepp inom IKT är av stor betydelse enligt 

Daniels och Rampersad (2011, refererad i Ghavifekr, Razak, Ghani, Ran, Meixi & Tengyue, 

2014). Om lärare får stöd i att integrera IKT i undervisningen kommer de få större möjlighet 

att använda aktuellt material och rikare resurser, för att förbättra sina undervisningsmetoder. 

Undervisning och inlärning med hjälp av IKT möjliggör ett obegränsat lärande, samt skapar en 

virtuell inlärningsmiljö för både lärare och elever hävdar Ghavifekr et al. (2014) i sitt resultat i 

deras kvantitativa studie, där frågeformulär besvarades av 61 grundskolelärare. Vidare menar 

de att kompetensutveckling inom IKT för lärare medför att de får möjlighet till mer och 

fördjupad kunskap. Dessutom får de möjlighet att hålla sig uppdaterade kring ny digital teknik 

och hur man kan använda sig av den och utveckla sin undervisning.  

Det krävs en ämnesdidaktisk digital kompetens för att få en förståelse kring hur och när den 

digitala tekniken kan utnyttjas i undervisningen. Kunskapen kring hur den digitala tekniken 

används, förskaffas inte genom att lärarna får kompetensutbildning, utan främst när lärare och 

elever använder den praktiskt i praktiken menar Erstad (2010, refererad i Samuelsson, 2014). I 

linje med Kirschner och Davis (2003) som också belyser i sitt resultat vikten av olika 

kompetenser som krävs av lärare som använder IKT i sin undervisning. Lärare bör exempelvis 

ha kunskap om hur man använder IKT i personligt bruk, men även hur man inkluderar IKT som 

ett verktyg i undervisningen på ett effektivt sätt. De anser att om man får kunskap och 

erfarenheter med digitala verktyg redan i lärarutbildningen, kan det förbereda samt minska tiden 

man behöver lägga på att tillägna sig kunskaper av att använda IKT på ett effektivt sätt som 

examinerad lärare.  

Däremot påpekar Samuelsson (2014) i sin avhandling, som bygger på kvalitativa och 

kvantitativa data att lärarens eget intresse blir avgörande för vilken roll digital kompetens och 

användning av IKT får i skolans undervisning. Det kan resultera i brister när det gäller en 
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likvärdig utbildning för eleverna, eftersom den digitala tekniken får olika stort utrymme i 

undervisningen. Vidare påpekar Samuelsson i sitt resultat att användandet och tillgången till 

digital teknik kan leda till ett värde hos eleverna, genom att det skapar möjligheter att delta och 

påverka i olika sammanhang.  

I dagens samhälle finns ett överflöd av digitala resurser som främjar 

kommunikationsinteraktion, upptäckter och problemlösning hävdar Downes, Arthur och 

Beecher (2001) i resultatet av deras kvalitativa studie. Deras studie undersöker med hjälp av 

bland annat workshops, observationer och telefondiskussioner användningen och 

tillgängligheten av internet hos barn under 8 år. Downes et al. belyser hur exponeringen av den 

digitala världen idag är ett faktum för många yngre barn. I resultatet framgår det att barn 

behöver utveckla förmågan att uttrycka sig själva, för att förstå omvärlden med hjälp av digital 

media och digitala verktyg, precis som de gör med traditionella verktyg så som papper, penna, 

målningar, konstruktioner med mera.   

Digitala resurser kan enligt Downes et al. (2001) erbjuda barn ett flertal sätt att spela på, 

integrera med andra barn och vuxna, utforska miljöer, lösa problem, vara kreativa, samt 

representera idéer med symboler, ljud och bilder. Erfarenheter som utmanar barns utveckling 

av nya koncept och processer, speciellt i stöd från lärare och kompisar är mycket lämplig för 

unga barns inlärningsprocess. Vidare betonar Downes et al. i sitt resultat hur digitala medier 

har en unik potential som flexibel och relevant resurs i barns lärandemiljöer. Dock krävs det av 

lärarna att inte bara stötta och uppmuntra barns användning av digitala verktyg, utan att de 

själva har förtroende för de digitala verktygen, och är självsäkra i användandet av dem.  

Tidigare forskning visar att brister i undervisningen förekommer, vilket leder till att 

andraspråkselever får sämre möjligheter till en likvärdig utbildning. För att förbättra 

andraspråkselevers resultat krävs en språkutvecklande undervisning genom interaktion och 

kommunikation, där skolspråket ligger i fokus. IKT i undervisning och inlärning möjliggör ett 

obegränsat lärande. Dock krävs kompetenser hos lärare inom IKT för att på ett effektivt sätt 

kunna använda digitala verktyg i undervisningen. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att granska och kartlägga forskning kring lärares användning av IKT i 

andraspråksundervisning. Syftet har mynnat ut i två frågeställningar.  



7 

  

• Vilka förutsättningar finns för lärares användning av IKT i andraspråksundervisning, 

enligt forskning? 

• Vilka konsekvenser får digitala verktyg i undervisning, enligt forskning för 

andraspråkselevers språkutveckling? 

 

3. Metod 

I följande text presenteras metoden, där systematiska sökningar använts för att finna relevanta 

källor, som ligger till grund för litteraturstudiens resultat. En litteraturstudie är en undersökning 

av tidigare dokumenterad kunskap, där frågor ställs till den valda litteraturen istället för till 

personer (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). I metoddiskussionen kommer vi 

reflektera över val av källor, urval, forskningsländer, sökord och etiska principer. Vidare 

beskrivs även hur analysen gått tillväga.  

 

3.1 Systematiska sökningar 

Utifrån syfte och frågeställningar har sökord som andraspråkselever, digitala verktyg, IKT och 

språkutveckling plockats ut för att systematiskt söka efter relevant vetenskaplig litteratur. 

Beroende på vilken databas som användes, skrevs svenska eller engelska sökord. Vidare 

uppkom ytterligare sökord genom att granska de texter som hittades med hjälp av de första 

sökorden. Det var sökord som exempelvis digital teknik, CALL (datorstödd språkinlärning), 

andraspråksinlärning, nyanlända, utländskt språk. Även dessa ord söktes på antingen svenska 

eller engelska, beroende på vilken databas som användes. De olika sökorden kombinerades med 

varandra, för att kunna avgränsa sökningarna, dessutom blev resultatet mer relevant litteratur 

för studien. Alla källor ligger inom tidsspannet 2007-2017 för att få tillgång till aktuell 

forskning. Däremot har avgränsningar gjorts inom olika tidsspann i de systematiska 

sökningarna för att minska antalet träffar. Alla texter är peer-reviewed, vilket innebär att de är 

granskade för att säkerhetsställa trovärdigheten i texterna. Nedan presenteras exempel på valda 

sökord i en systematisk sökordstabell, som beskriver vilken databas, vilka/vilket sökord, antal 

träffar, samt hur många källor som använts. Fullständig tabell finns i bilaga A.   

Databas Sökord Träffar Valda källor 

ERIC ICT 2675 - 

ERIC ICT AND ”language acquisition”, 2010-2016  12 1  

SWEPUB Digitala verktyg 0 - 
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Den första sökningen gjordes i databasen ERIC med sökordet ICT. På grund av det endast går 

att söka med engelska ord i ERIC översattes svenska sökord till engelska. Sökningen gav 2675 

resultat, vilket innebar ett för stort antal träffar. Det resulterade i en avgränsning för att minska 

antalet träffar. Därmed gavs möjligheten att kombinera två olika sökord, ICT och ”language 

acquisition”. Citationstecken sattes på det andra sökordet, eftersom databasen endast skulle 

söka på de orden tillsammans och inte var för sig, vilket också gav ytterligare en avgränsning. 

Mellan de två sökorden användes en boolesk operator, i det här fallet AND. Genom 

användningen av ordet AND begränsades texterna till att de skulle innefatta båda sökorden. 

Eriksson Barajas et al. (2013) menar att den booleska operatorn AND nyttjas i de fall en sökning 

skall begränsas, för att kunna smalna av sökningen. Vidare gjordes en avgränsning genom att 

endast söka på texter inom tidsspannet 2010–2016. Antal träffar blev således 12 stycken, varav 

en var av intresse efter att sammanfattningen lästs i samtliga texter.  

Under den andra systematiska sökningen användes sökordet digitala verktyg i databasen 

SWEPUB, vilket inte gav några resultat. Vidare sökning gjordes i databasen ERIC för att se om 

det fanns internationella vetenskapliga texter. Då användes sökordet digital tools, vilket gav 

219 träffar och krävde fler avgränsningar. Därför lades refugee till, eftersom det är ett ord som 

dykt upp i flera källor och som var relevant för litteraturstudien. Sökningen resulterade i två 

träffar, dock valdes ingen.  

Ytterligare ett sökord som ligger till grund för frågeställningen är språkutveckling. Sökningen 

gjordes i databasen ERIC och med den engelska översättningen ”language development” AND 

ICT OR ”digital technology” OR ”information technology”. För att vidga sökningen användes 

en boolesk operator, OR. Eriksson Barajas et al. (2013) menar att användningen av en boolesk 

operator som OR, ger ett bredare resultat. Sökningen gav sex resultat, varav en var av intresse. 

Urvalet gjordes utifrån relevansen i sammanfattningarna av texterna. Flera sökord användes 

direkt, eftersom enbart language development skulle ge för många och irrelevanta träffar.  

Ett ord som var återkommande i flera texter var CALL (Computer-Aided Language Learning), 

vilket står för datorstödd språkinlärning. Därmed blev det ett nytt sökord, eftersom det kunde 

ge fler intressanta träffar. Sökningen gjordes i databasen ERIC, där kombinerades CALL AND 

ICT OR ”digital technology” AND ”primary school”. Sökningen avgränsades till åren 2010–

2016 och resultatet blev en träff, som också valdes. ”Second language learners” blev ett sökord 

som uppstod genom frågeställningen, eftersom begreppet andraspråkselever är centralt i 
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studien. Sökningen gjordes i databasen ERIC och gav 885 träffar. Avgränsning gjordes genom 

att lägga till AND ”digital technology” OR ”digital tools” OR ICT, vilket resulterade i två 

träffar och båda var relevanta för kommande analys. Ytterligare en sökning gjordes med 

sökorden ”language development” AND ”digital technology” OR ”digital tools” OR ICT AND 

primary school OR elementary school 2010–2016. Avgränsning skedde direkt, eftersom 

language development är ett brett begrepp. Sökningen gav 11 träffar där en var av intresse, efter 

att ha läst alla sammanfattningar.  

Vidare sökningar gjordes i tidskrifter. Efter rekommendationer från en universitetslektor i 

pedagogik, söktes källor i tidskriften European Early Childhood Education Research Journal 

och därefter gjordes avgränsningar. Första sökningen gjordes med sökorden ICT AND ”second 

language teachers” AND CALL, vilket inte gav några resultat i den tidskriften. Därmed 

ändrades sökningen till ANYWHERE, vilket innebär sökningar i alla tidskrifter. Sökningen gav 

10 träffar och en valdes efter att ha läst alla sammanfattningar. Nästa sökning var även den i 

samma tidskrift och ANYWHERE, sökorden refugees AND ICT AND ”primary school” 

användes och gav 118 träffar, där en var av intresse.  

Vidare sökning gjordes i databasen ERIC där sökorden ”digital technology” AND ”second 

language acquisition”, samt avgränsningarna 2011–2016 och FULL TEXT. FULL TEXT 

innebär att hela källor visas och inte bara sammanfattningar. Fyra resultat hittades, där en text 

var intressant. Vidare sökning gjordes på OneSearch som är ett megaindex, med 

avgränsningarna 2012 – 2017, samt FULL TEXT med sökorden "disadvantages of technology”. 

Det gav 95 träffar och efter att ha läst sammanfattningarna på den första sidan valdes en. För 

att finna ytterligare vetenskapliga texter användes sökorden disadvantages AND ICT. Sökning 

gav 25 resultat där en var av intresse, efter att ha läst igenom alla sammanfattningarna.    

Efter en sökning i tidskriften European Early Childhood Education Research Journal, där 

sökordet ICT användes, resulterade i 20 träffar och två källor valdes. Att sökningen gjordes på 

endast ICT, innebar mer generell information om IKT och inte specifikt om både IKT och 

andraspråkselever. I databasen ERIC gjordes en sökning på educational technology, ett ord som 

uppkom i tidigare sökningar. Vidare lades ”pros AND cons” till, eftersom relevant forskning 

om för- och nackdelar var av intresse. Sökningen gav 28 träffar, där en källa valdes. Ny sökning 

med orden primary school AND ”information technology” gjordes och avgränsades mellan åren 

2011–2016, samt FULL TEXT. Sökningen resulterade i 82 träffar, där en valdes ut. I nästa 

sökning användes sökorden ”primary school” AND ”Information technology” AND ICT, samt 
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avgränsning mellan åren 2010–2016 och FULL TEXT. Sökningen gav 26 träffar, där en var 

intressant.  

 

3.2 Metoddiskussion   

Litteraturstudien innefattar vetenskapliga källor med fokus på digitala verktyg i 

undervisningen, samt språkutveckling hos andraspråkselever. Alla källor som valdes hade ett 

relevant resultat för studien. Däremot hade vissa källor resultat som var svåra att tyda, då 

rubriker och text hade ett ostrukturerat upplägg. Det gjorde det svårt att få syn på de olika 

delarna i källorna, så som metod, urval, etiska principer och resultat. Dessutom bestod inte alla 

källor av alla delar, exempelvis då metod och urval saknades i de diskuterande artiklarna. Dock 

ansåg vi att resultatet var av stor vikt, därför användes dessa i studien. Antalet källor hävdar vi 

var tillräckligt, då teman kunde identifieras, som besvarade frågeställningarna. Fler källor med 

relevanta resultat hade dock gett en bredare grund, för ett tillförlitligare svar på 

frågeställningarna och därmed större möjlighet att generalisera resultatet. Framförallt inom 

temat negativa konsekvenser i användningen av IKT, där det hade varit önskvärt med ytterligare 

forskning som berör temat. Sökningar gjordes som gav viss information om negativa 

konsekvenser, dock var utbudet begränsat. Vidare var studiernas resultat om negativa 

konsekvenser spridda, vilket gjorde det svårt att generalisera.   

Tanken från början var att avgränsa sökningarna till källor som berör elever i årskurs F-3, med 

tanke på inriktningen i den kommande yrkesprofessionen. Under sökningens gång ändrades 

sökningskriterierna, eftersom det var svårt att hitta forskning som endast berörde dessa 

årskurser. Därför kan vi konstatera att vi inte vet om svaren på våra frågeställningar sett 

annorlunda ut, om vi endast inriktat oss på F-3. Alla studier är genomförda i länder som har 

förhållanden som kan jämföras med Sverige. De två länder som avviker något är Japan och 

Cypern. Studier som genomförts i länder där förhållandena inte kan jämföras med Sverige, har 

medvetet valts bort.  

Resultaten i studierna innehåller mer än det som presenterats, vilket beror på att endast en del 

av källornas resultat har varit av betydelse för att besvara våra frågeställningar. Skillnader i 

resultaten var att vissa studier inriktade sig på IKT i undervisningen för alla elever, medan andra 

inriktade sig på IKT i undervisning för enbart andraspråkselever. Dock användes resultaten av 

IKT i undervisning som berör alla elever, eftersom paralleller kan dras till hur en 

andraspråkselev och en elev som har svenska som modersmål, påverkas på samma sätt av IKT. 
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Exempelvis har IKT som negativ effekt att elever kan bli stökiga och därmed störa andra 

klasskamrater. Oavsett om man är andraspråkselev eller inte så blir man störd, vilket kan 

påverka språkutvecklingen.  

Av de 16 vetenskapliga källor som litteraturstudien baserats på, har enbart sex berört något 

inom etiska principer. Att etiska reflektioner inte framgår kan bero på att källorna endast är en 

sammanfattning eller en del av en större studie, där etiska principer möjligtvis kan finnas med. 

Dock hade det varit betydelsefullt att synliggöra en kort sammanfattning gällande etiska 

aspekter, även i källorna.  

 

3.3 Analys 

Resultaten av den empiriska datan i form av 16 vetenskapliga texter, som vi systematiskt sökt 

fram har analyserats och kritiskt granskats. Analysen genomfördes med hjälp av en 

innehållsanalys (Eriksson Barajas et al., 2013).  Källornas resultat skrevs ut, för att sedan 

placera det utskrivna materialet bredvid varandra för att få en överskådlig blick. Varje resultat 

lästes, för att få syn på återkommande aspekter och teman. Varje tema markerades i olika färger 

för att kategorisera resultaten. De teman som synliggjordes var krav på läraren, positiva 

konsekvenser, negativa konsekvenser, samt lärares inställningar gentemot IKT. Flertalet av 

källornas resultat stämde in under flera teman, då de kunde innehålla konsekvenser, krav och 

inställningar i ett och samma resultat. Teman som synliggjordes kunde knytas an till 

litteraturstudiens syfte. De listades i en tabell som visar hur källorna relaterar till de olika teman, 

se bilaga C. De olika teman som framkom genererade svar på litteraturstudiens frågeställningar 

och utvecklades till följande meningar: lärares inställningar gentemot IKT i undervisningen är 

av betydelse för språkundervisning, IKT i undervisningen ställer krav på läraren, IKT ger 

positiva konsekvenser på elevers språkutveckling och negativa konsekvenser kan uppstå genom 

användning av IKT i undervisning.  

 

4. Resultat 

Utifrån teman som framkommit genom analysen, har de genererat svar på vårt syfte och 

frågeställningar. En övergripande presentation av källorna som innefattar syfte, metod, urval, 

etiska reflektioner, samt resultat finns i bilaga B. Vidare beskrivs studiernas resultat, där olika 

aspekter lyfts fram. De teman som framkommit under analysen rubriceras i texten nedan.  
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4.1 Lärares inställningar gentemot IKT i undervisningen är av betydelse för 

språkundervisningen. 

Lärares inställningar gentemot digital teknik är en av de viktigaste faktorerna som påverkar hur 

mycket IKT som används i språkundervisning. Det hävdar Gallardo del Puerto och Gamboa 

(2009) i sin kvantitativa studie där 166 andraspråkslärare, från olika länder besvarade ett 

webbaserat frågeformulär. Resultatet är i linje med Beninis (2014) resultat, där lärarna var 

positiva till användningen av IKT i undervisningen. Beninis studie genomfördes på två 

gymnasieskolor på Irland med hjälp av semistrukturerade intervjuer, undersökningar och 

klassrumsobservationer. Även om studiernas resultat pekar på samma resultat skiljer sig 

metoderna åt, vilket man bör ha i åtanke. Sullivan och Bhattacharya (2017) gjorde en 

fenomenologisk fallstudie i USA, som baserades på semistrukturerade intervjuer under fyra 

månader av en och samma person. Resultatet visar att läraren hade både positiv och negativ 

inställning gentemot digital teknik. De menar att fördelarna med att integrera IKT är att man 

kan få tillgång till information snabbt, samt att kunna komplettera föråldrade läromedel. 

Nackdelarna är att det är svårt att använda tekniken på en lagom nivå, eftersom för mycket 

användande kan leda till att kommunikationen mellan eleverna försämras, då det blir en 

envägskommunikation. Däremot menar Beauchamp (2011) i sin studie som genomfördes med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer med 29 lärare från 18 skolor i Storbritannien, att IKT inte 

enbart ansågs viktig för individuellt lärande, utan som en resurs som även kan användas i 

interaktion med andra elever. Studiens resultat visade att lärarna hade en positiv inställning till 

IKT, eftersom det kunde användas både i undervisning och för att göra sitt eget arbete mer 

effektivt.  

Lärarna hade en positiv inställning till IKT enligt Morgans (2010) resultat, även om de ansåg 

sig ha ett begränsat självförtroende och erfarenhet med teknologin. Vidare var de positiva till 

att utveckla elevernas kunskaper inom IKT. Studien baserades på semistrukturerade intervjuer 

och observationer i 30 klasser med 18–30 elever i varje klass, i åldrarna tre till sju år. Den 

genomfördes i Wales och Storbritannien. Även i Sangras och Gonzalez- Sanmameds (2011) 

studie som genomfördes i form av intervjuer, rapporter och frågeformulär, var lärarna positiva 

till och hade höga förväntningar på användningen av de digitala verktygen, eftersom det 

gynnade elevernas inlärningsprocesser. Ytterligare hävdar Kerckaert, Vanderlinde och van 

Braak (2015) med stöd i sin kvantitativa studie, att även om lärare hade positiva inställningar 

gentemot IKT, fanns det också hinder med användandet. De betonar att lärare behöver ha 

kunskap om möjligheterna med IKT, innan de börjar integrera digitala verktyg i 
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undervisningen. Studien baseras på enkätundersökningar som skickades ut till 58 skolor i 

Belgien, där 232 deltagare besvarade enkäten.  

Trots att studiernas metoder och antal forskningsobjekt skiljer sig åt, visar resultaten att lärare 

generellt har en positiv inställning gentemot IKT i undervisningen, eftersom det exempelvis 

kan användas både i undervisning och för att underlätta deras eget arbete. Även om lärarna i 

stort sett var positivt inställda, fanns det också ett flertal hinder med användandet av IKT i 

undervisningen, så som begränsat självförtroende och bristande kunskaper.  

 

4.2 IKT i undervisningen ställer krav på läraren 

För att kunna erbjuda en funktionell språkundervisning idag, krävs det som lärare att vara 

införstådd med den digitala teknologin. I dagens samhälle har ingen professionell lärare råd att 

vara konservativ, eftersom språkundervisningen skall vara aktuell och funktionell. Lärare 

behöver vara utrustade med den senaste tekniken för att kunna tillgodose elevernas behov 

(Akinwamide & Adedara, 2012). I likhet med föregående diskuterande artikel hävdar 

Akinwamide (2012) i sin diskuterande artikels resultat, att genom lämpliga pedagogiska 

förberedelser kan vissa färdigheter hos eleverna förbättras med hjälp av den nya tekniken. 

Däremot hävdar Sangra och Gonzalez- Sanmamed (2011) genom sitt resultat, att vissa lärare 

ännu inte upptäckt möjligheterna med IKT, som ett komplement till den traditionella 

undervisningen. I likhet med Gallardo del Puerto och Gamboas (2009) resultat som visar att det 

är uppenbart att språklärare inte använder digitala verktyg i undervisningen för att förbättra 

interaktion och kommunikation. Dock hävdar de att en av de viktigaste faktorerna för 

språkutveckling är interaktion och kommunikation mellan elever. Sangra och Gonzalez- 

Sanmamed (2011) betonar att lärare är osäkra på att använda IKT, för att främja elevernas 

inlärning i en mer komplex undervisning. Vidare menar de att det är lärarens ansvar att utveckla 

elevers färdigheter och orientering inom IKT.  

Det är av vikt att läraren anpassar och skapar lämpliga aktiviteter för eleverna när hen använder 

sig av IKT i klassrummet, eftersom det kan uppstå problem i form av komplicerat språk eller 

olämpliga bilder (Diakou, 2015). Hon hävdar i sin diskuterande text att det är betydelsefullt att 

läraren granskar texter och bilder innan de används i undervisningen, med tanke på målet med 

undervisningen. Vidare är det vikt att se till att det ligger på en relevant nivå som anpassas efter 

elevernas behov och intressen, vilket kan ta lång tid och kräva stor ansträngning från läraren. 

Även Gallardo del Puerto och Gamboa (2009) belyser att bristen på tid, olämpligt 
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undervisningsmaterial, samt otillräcklig kunskap inom digital teknik kan leda till bristande 

kunskap hos eleverna. Deras resultat visar att IKT inte används optimalt av andraspråkslärare, 

vilket innebär att det finns ett stort behov av kompetensutveckling. För att kunna tillgodose 

elevernas behov i språkutveckling behöver andraspråkslärare vara bekanta med digital teknik, 

eftersom framgång ligger i kombinationen av både teknik och pedagogik.   

För att läraren ska kunna hantera de utmaningar som IKT i klassrummet för med sig måste de 

ta hjälp av varandra. Dessutom måste lärarna ha kunskap om vilken IKT-utrustning som de vill 

använda, samt hur och när de ska använda den, som ett stöd i undervisningen. Det innebär att 

IKT erbjuder många möjligheter i undervisningen, men det ställer också stora krav på läraren 

att fullt ut kunna utnyttja möjligheterna menar Postholm (2007) genom sin kvalitativa studie. 

Studien baseras på observationer, loggböcker och intervjuer i tre klasser på tre skolor i Norge. 

Även Sullivan och Bhattacharya (2017) betonar i resultatet av sin studie att det ligger på lärarens 

ansvar att bekanta sig med och förstå hur man använder de digitala verktygen i klassrummet. 

De lyfter också att det hela tiden kommer ny modern digital teknik, vilket betyder att den teknik 

som man sedan tidigare har kunskap om blir föråldrad. Det ställer stora krav på läraren, som 

hela tiden behöver vara uppdaterad och kunna integrera ny digital teknik i undervisningen. 

Sullivan och Bhattacharya lyfter även betydelsen av hur lärarutbildningen behöver synliggöra 

vikten av teknikanvändning och dess utveckling. 

Lärare som har en lägre kompetens inom IKT är mer ovilliga att integrera den i sin 

undervisning, samt att den inte anses central och nödvändig för undervisning och 

inlärningsprocess (Benini, 2014). Även om Benini genomfört en kvalitativ studie ligger den i 

linje med resultatet som Izumi-Taylor, Ito och Gibbons (2010) presenterar i sin kvantitativa 

studie, där starka samband mellan kompetens och teknik framhävs. Det stämmer överens med 

dagens fokus på att förbättra lärares förmåga att undervisa med teknologi. Vidare betonar de 

vikten av att läraren balanserar användningen av IKT i klassrummet, eftersom det finns för- och 

nackdelar med den digitala tekniken. Izumi-Taylors et al. studie baserades på skriven respons 

och frågeformulär från 41 japanska och 41 amerikanska lärarstudenter. 

Läraren bör ha tillgång till resurser inom IKT, samt få tid till att utveckla kompetens och hålla 

sig uppdaterad kring den digitala utvecklingen. På så sätt kan läraren utföra sin undervisning 

optimalt (Morgan, 2010). Vidare menar även Kerckaert et al. (2015) att en viktig faktor för att 

stimulera IKT användningen i undervisningen är professionell utveckling inom digital teknik. 

Det innebär att lärare behöver professionell utbildning inom IKT, för att kunna öka 
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användningen av digitala verktyg i klassrummet.  Även vidareutbildning för lärare som redan 

använder sig av IKT i undervisningen, kan ge inspiration och hjälpa de lärare som inte använder 

sig av IKT. Dessutom belyser Kerckaert et al. vikten av att lärarutbildningen erbjuder studenter 

utbildning inom IKT för att på så sätt kunna upptäcka de möjligheter som digitala verktyg 

erbjuder. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att integrering av IKT i undervisningen ställer stora krav 

på läraren. Det kräver att lärare behöver kunskap om digital teknik och hur de ska använda den. 

Lärare behöver kunna utföra lämpliga pedagogiska förberedelser, för att skapa passande 

aktiviteter. För att uppnå en språkutvecklande undervisning med IKT krävs att läraren har goda 

kompetenser inom området, vilket i många fall kräver kompetensutveckling. 

 

4.3 IKT ger positiva konsekvenser på elevers språkutveckling. 

I dagens samhälle är det enligt Akinwamide (2012) inte längre tänkbart att använda traditionella 

undervisningsmetoder, där eleverna blir passiva lyssnare. Den nuvarande generationen elever 

är idag otåliga, aktiva och äventyrliga och de vill vara engagerade i sitt lärande. Genom att 

integrera modern teknik i undervisningen kan den bli spännande, givande och 

självförverkligande för eleverna. Angus, Snyder och Sutherland-Smith (2010) har genomfört 

en kvalitativ studie, där intervjuer och observationer genomförts av fyra familjer, lärare och 

rektorer i Australien. Både Angus et al. (2010) och Akinwamide (2012) anser att den digitala 

tekniken kan förbättra kvaliteten på undervisningen och med korrekt tillämpning av teknik, kan 

inlärning av språk effektiviseras. Liksom Sangra och Gonzalez-Sanmamed (2011) som hävdar 

att IKT i klassrummet gynnar elevers inlärningsprocesser, eftersom det främjar elevernas 

uppmärksamhet och uppfattningsförmåga.  

Benini (2014) visar i sitt resultat att i den skola som hade stor tillgång till IKT ansåg mer än 

hälften av eleverna att digitala verktyg var betydelsefulla för deras språkinlärningsprocess och 

underlättade lärandet. I den andra skolan som inte hade lika stor tillgång till digitala verktyg i 

undervisningen, ansågs IKT inte nödvändigt för språkinlärning. Enligt Sullivan 

och Bhattacharya (2017) menar läraren att IKT, framförallt iPad och datorer kan ge ett stort 

urval av olika texter för olika nivåer, vilket gynnar andraspråkselever. Paralleller kan dras till 

Kerckaert et al. (2015) som hävdar att IKT kan användas för att individualisera undervisningen, 

för att stödja barn med specifika inlärningssvårigheter.  
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Teknikanvändning i flerspråkiga klassrum kan öppna upp för en helt ny typ av inlärning. 

Eleverna blir inte lika beroende av läraren när de använder digital teknik. Det innebär att 

eleverna lättare kan uppnå ett självständigt lärande, samt att de snabbare får feedback på sitt 

arbete med hjälp av den digitala tekniken (Akinwamide och Adedara, 2012). Även Dunn, 

Bundy och Woodrow (2012) menar i sin kvalitativa fallstudie att användningen av digital teknik 

ger eleverna möjlighet att ta kontroll över sitt eget lärande och skapa gemensamma erfarenheter 

med klasskamrater och lärare. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer och insamling av 

digitala och skriftliga texter från 15 elever i åldrarna 8–12 år, på en skola i Australien, med ett 

stort antal nyanlända flyktingbarn. Dessutom hävdar Pellerin (2014) i sin forskning som 

genomfördes med etnografiska observationer och semistrukturerade intervjuer av 16 lärare från 

två grundskolor i Canada, att användningen av digitala tekniker möjliggör språkutveckling 

genom digitala dokumentationen, som ljud- och videoinspelningar. Det ger eleverna 

förutsättningar för att ta kontroll över sin egen språkutveckling. 

Izumi-Taylor et al. (2010) belyser i sitt resultat att lärarna såg olika fördelar med den digitala 

tekniken. De digitala verktygen ger tillgång till i princip obegränsade resurser, som exempelvis 

internet. Den kan även starta konversationer mellan elever, samt stödja interaktionen mellan 

lärare och elever. Ytterligare hävdar Diakou (2015) hur IKT kan vara ett betydelsefullt verktyg 

i undervisningen för att förbättra språkinlärningen, eftersom det har många fördelar. Hon 

betonar hur webbaserat lärande, där internet används kan vara ett gynnsamt 

språkinlärningsmaterial, eftersom det kan öka både grammatik och ordförråd hos eleverna. 

Vidare belyser Diakou hur exempelvis skype kan skapa förutsättningar för kommunikation och 

gör det möjligt för elever att kommunicera på deras modersmål.   

Digital teknik ökar barns engagemang, stärker motivationen för arbete, samt ökar deras 

ordförråd. Genom att ge eleverna möjligheter att använda språk med hjälp av IKT, i olika 

sammanhang, kan det gynna deras språkutveckling, hävdar Dunn et al. (2012) i resultatet av sin 

studie. Vidare menar Pellerin (2014) i sitt resultat att det multimodala lärandet visade på större 

engagemang hos eleverna vid arbete med språkinlärning. Hon betonar att specifikt 

pekskärmsenheter bidrar till aktiviteter som främjar utvecklingen av muntliga 

språkkompetenser.   

Resultatet visar att användning av IKT i undervisningen leder till att andraspråkselevers 

inlärningsprocesser främjas, då exempelvis inlärning av språk effektiviseras. Resultatet baseras 

på både kvalitativ och kvantitativ forskning, där data samlades in genom intervjuer, 

observationer och frågeformulär. Även om metoderna skiljer sig åt, kommer forskarna fram till 
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liknande konsekvenser av IKT-användningen i undervisningen. Vidare visar resultatet på hur 

IKT i undervisningen kan skapa förutsättningar för ett självständigt lärande och dessutom öka 

barns engagemang och stärka motivationen.  

 

4.4 Negativa konsekvenser kan uppstå genom användning av IKT i undervisning. 

En negativ aspekt i användandet av IKT i undervisningen är att elever lätt blir distraherade och 

exalterade, vilket leder till ett stökigt klassrum. Andra elever distraheras och får svårt att 

koncentrera sig, visar Diakous (2015) resultat. Även Morgan (2010) påpekar i sin studie om 

interaktiva whiteboards, att användningen i många fall ledde till att eleverna blev stökiga och 

uttråkade. Eleverna upplevde dessutom svårigheter med att hantera och styra de digitala 

enheterna. Ytterligare en negativ aspekt som synliggörs enligt Sullivan och Bhattacharya 

(2017) är att de digitala verktygen ofta används som envägskommunikation, vilket inte skapar 

interaktion och kommunikation elever emellan. De menar att digitala verktyg i undervisningen 

kan försämra den sociala kontakten mellan elever, samt mellan elever och lärare.  

Elever använder sig ofta av stavningskontroll och ordbehandlingsprogram på de digitala 

enheterna, vilket resulterade i att de blev sämre på att behärska stavning och handstil, (Sullivan 

och Bhattacharya, 2017). Även Izumi-Taylor et al. (2010) presenterar negativa aspekter 

gällande användning av IKT i undervisningen. I sitt resultat betonar de lärarnas syn på 

nackdelar med användningen av digitala verktyg i undervisningen. De hävdar att läraren 

behöver vara uppmärksam, då exempelvis våld på internet förekommer. Ytterligare menar de 

att för mycket användning av teknik kan begränsa elevernas förmåga att använda andra resurser 

för inlärning, exempelvis böcker. 

Badia, Meneses och Sigales (2013) genomförde en kvantitativ studie där de beskriver i sitt 

resultat, hur negativa aspekter kan uppstå i undervisningen, om den digitala tekniken inte 

fungerar. De menar att kvaliteten och hastigheten på nätverket kan skapa problem i 

undervisningen. Om de digitala enheterna inte är lämpliga i utbildningssyfte, kan de inte 

användas som ett effektivt verktyg i undervisningen. Studien baserades på frågeformulär, som 

besvarades av 278 lärare för olika åldrar i Spanien. Även Benini (2014) belyser hur IKT skapar 

begränsningar för läraren i undervisningen, eftersom det krävs tid att förbereda lektioner som 

involverar teknik. Potentiella tekniska problem kan uppstå i användningen av digitala verktyg, 

vilket försvårar undervisningen för läraren. Paralleller kan dras till Diakou (2015) som betonar 
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att läraren alltid bör ha en reservplan vid användning av teknik som kräver anslutning, ifall 

problem uppstår.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att elever kan bli stökiga och distraherade vid användning 

av IKT i undervisningen. Vidare pekar resultatet på att digitala verktyg ofta används som 

envägskommunikation, vilket inte främjar interaktion mellan elever. Dessutom behöver läraren 

ha en reservplan till undervisningen med IKT, eftersom tekniska problem kan uppstå. 

 

5. Diskussion  

I resultatdiskussionen kommer studiens resultat att diskuteras i relation till bakgrund, tidigare 

forskning, syfte och frågeställningar.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

Resultatet av litteraturstudien visar att digitala verktyg kan användas för att individualisera 

undervisningen. IKT erbjuder bland annat en stor tillgänglighet av texter på olika nivåer som 

kan gynna andraspråkselever. Genom att individualisera undervisningen förhåller man sig till 

skolans läroplan. Skolverket (2011) belyser att undervisningen skall anpassas utifrån varje 

enskild elevs behov och förutsättningar, med utgångspunkt i deras bakgrund och tidigare 

erfarenheter. Dock hävdar Norberg Brorsson och Laino (2015) i tidigare forskning att 

möjligheterna till en likvärdig utbildning försämras på grund av att undervisningen ofta ligger 

på en för svår nivå, som är mer anpassad till elever som har svenska som modersmål. Med stöd 

i resultatet kan det konstateras att IKT kan skapa förutsättningar för läraren att individualisera 

undervisningen och därmed skapa en likvärdig utbildning. Det innebär att alla elever oavsett 

modersmål får en gynnsam språkundervisning på individnivå, vilket främjar språkutvecklingen. 

I litteraturstudiens tidigare forskning framhålls inga negativa aspekter kring användningen av 

IKT i språkundervisning. Däremot visar resultatet att digitala verktyg kan distrahera och 

exaltera eleverna, vilket kan leda till stökiga klassrum. Även om ett stökigt klassrum i sig inte 

specifikt påverkar språkutvecklingen hos andraspråkselever, drar vi slutsatsen att det indirekt 

påverkar, eftersom elever generellt får svårt att koncentrera sig, vilket försvårar 

inlärningsprocessen. Vidare pekar resultaten på att digitala verktyg i många fall används som 

en envägskommunikation. Det kan försämra den sociala kontakten mellan elever, samt elever 
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och lärare, då det inte möjliggör kommunikation och interaktion i klassrummet. Däremot menar 

Downes et al. (2001) att digitala verktyg främjar interaktionen med andra barn och vuxna. Vi 

drar slutsatsen att den envägskommunikation som sker i vissa fall inte är gynnsam för 

andraspråkselever, eftersom kommunikation och interaktion mellan elever är av betydelse för 

språkutveckling. Detta styrker Wedin (2011a) och Gibbons (1998) som betonar vikten av 

muntlig kommunikation, eftersom det ger förståelse för det nya språket och är av betydelse för 

att få nya språkkunskaper. Utifrån litteraturstudiens resultat och tidigare forskning kan vi 

konstatera att det är av vikt, att läraren har ett kritiskt förhållningssätt och därmed finner en 

balans i användningen av digitala verktyg i språkundervisning. 

Språket är individens viktigaste redskap för lärande, tänkande och kommunikation (Skolverket, 

2011). Det är av stor betydelse att andraspråkselever snabbt får möjlighet att lära sig svenska 

för att kunna integreras i det svenska samhället (Skolverket, 2014). I resultatet framkommer det 

att med korrekt användning av digital teknik, kan inlärning av språk effektiviseras. Wedin 

(2011b) och Norberg Brorsson och Laino (2015) betonar betydelsen av en inkluderande och 

språkutvecklande undervisning, samt att eleverna får möjlighet att möta deras andraspråk på en 

relevant nivå som ställer språkliga krav. Litteraturstudiens resultat visar att integrering av 

digitala verktyg i undervisningen kan skapa förutsättningar för ett självständigt lärande, 

förbättra elevernas grammatik och öka deras ordförråd, samt att engagemang och motivation 

till inlärning kan bli större. Däremot pekade en studies resultat i litteraturstudien på motsatsen 

till engagemang och motivation, då det visade sig att användning av interaktiva whiteboards i 

helklass kunde göra eleverna uttråkade eller stökiga. Vi drar dock slutsatsen att det inte beror 

på whiteboarden i sig, utan antalet elever i klassrummet som använder sig av en och samma 

enhet. Motivationen hade troligtvis ökat om ett mindre antal elever hade haft tillgång till en 

digital enhet, vilket hade möjliggjort mer aktivitet för varje individ.       

Resultatet visar på flertalet positiva konsekvenser i användningen av IKT för 

andraspråkselevers språkutveckling. Dock pekar resultatet även på hur integrering av IKT i 

undervisningen ställer stora krav på läraren. Downes et al. (2001) belyser att lärare behöver 

vara självsäkra i användandet av och ha förtroende för de digitala verktygen. Vidare betonar 

Samuelsson (2014) att lärares eget intresse blir avgörande för vilken roll IKT får i 

undervisningen. Även om lärarna enligt litteraturstudiens resultat generellt hade en positiv 

inställning gentemot digitala verktyg, fanns det också ett antal hinder och krav som påverkade 

deras användning av IKT. Det kräver både tid och ansträngning från läraren. Pedagogiska 

förberedelser är av betydelse eftersom mycket av det material som elever stöter på kan vara 
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opassande, samt att det är av betydelse att materialet har en relevant nivå. För att få en effektiv 

språkundervisning med hjälp av IKT, kan vi konstatera att det inte bara ställs höga krav på 

läraren utan även skolan. Det är av vikt att skolan ger utrymme för förberedelser, tid, men också 

resurser som är uppdaterade och tillgängliga. Det ger läraren förutsättningar för att utforma en 

givande språkundervisning.   

Läraren har enligt resultatet ett stort ansvar att förstå hur man använder sig av de digitala 

verktygen i undervisningen, samt att läraren måste hålla sig uppdaterad om ny teknik. 

Otillräcklig kunskap hos lärarna kan leda till bristande kunskap hos eleverna. Paralleller kan 

dras till Kirschner och Davis (2003) som menar att det krävs flera olika kompetenser av de 

lärare som använder IKT, för att på ett effektivt sätt kunna integrera digitala verktyg i 

undervisningen. Litteraturstudiens resultat pekar även på att IKT inte används optimalt av 

andraspråkslärare, samt att lärare med lägre kompetens inom IKT är mer ovilliga att integrera 

digitala verktyg i undervisningen. Därför är det av betydelse att lärare får möjlighet till 

kompetensutveckling inom IKT för att öka användningen av digitala verktyg i undervisningen. 

Konsekvensen blir att skolan och rektorer blir ansvariga för att lärare får nödvändig 

kompetensutveckling inom IKT. Dock ligger ansvar även på läraren och hens intresse och 

engagemang att ge sig själv möjlighet till vidare utbildning inom IKT. Genom 

kompetensutveckling ges lärare den kunskap som möjliggör en språkutvecklande undervisning. 

Kirschner och Davis (2003) betonar vikten av att lärare får kunskap och erfarenheter av digitala 

verktyg redan under lärarutbildningen.  

När lärare får stöd att integrera IKT i undervisningen får de möjlighet att använda aktuellt 

material och rikare resurser, vilket kan förbättra deras undervisningsmetoder. Det innebär att 

kompetensutveckling medför möjlighet till mer och fördjupad kunskap (Ghavifekr et al., 2014). 

Däremot menar Erstad (2010, refererad i Samuelsson, 2014) att kunskapen kring hur den 

digitala tekniken bör användas inte förskaffas genom kompetensutbildning, utan främst när 

lärare och elever använder den i praktiken. Vi kan konstatera med stöd i resultatet att en 

kombination av kompetensutveckling och praktisk användning, ger de bästa förutsättningarna 

för optimalt lärande och integrering av IKT. Kombinationen kan skapa kunskaper och förståelse 

om hur tekniken fungerar, samt hur man använder den för att skapa ett gynnsamt lärande för 

andraspråkselever.   
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6. Slutsats och implikation 

Genom att läraren har en positiv inställning, är flexibel, har ett eget intresse, samt har kunskap 

om digital teknik skapas förutsättningar för användning av IKT i andraspråksundervisning. Det 

kan leda till en motiverande och språkutvecklande undervisning för andraspråkselever. Dock 

ställer det stora krav på läraren för att undervisningen ska få ett pedagogiskt syfte. Framgången 

i en språkutvecklande undervisning ligger i kombinationen av både teknik och pedagogik. 

Resultatet visar att det finns flest positiva, men även några negativa konsekvenser med 

användandet av informations- och kommunikationsteknik, för att gynna andraspråkselevers 

språkutveckling. Det gör att det finns fler anledningar att använda sig av IKT för 

språkutveckling, än att inte göra det i undervisningen. Konsekvenser som digitala verktyg har 

på andraspråkselevers språkutveckling i undervisningen är att IKT effektiviserar lärandet, vilket 

leder till förbättrade resultat och därmed en bättre chans för andraspråkselever att integreras i 

det svenska samhället. 

Kunskapsluckor som identifierats i litteraturstudien är det begränsade utbudet av forskning 

kring negativa konsekvenser i användningen av digitala verktyg, hos andraspråkselever och 

deras språkutveckling. De digitala verktygen får en allt större plats i dagens samhälle, vilket 

innebär att vidare forskning bör genomföras, för att få syn på negativa konsekvenser som 

eventuellt kan uppstå vid frekvent användning. Slutligen genererar litteraturstudiens 

kunskapsluckor kring negativa konsekvenser i användningen av IKT, för andraspråkselevers 

språkutveckling, till ett nytt problemområde, som hade varit av intresse att undersöka i 

examensarbete 2.   
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Bilagor  

Bilaga A - sökordstabell 

Databas Sökord Träffar Valda källor 

ERIC ICT 2675 - 

ERIC ICT AND ”language acquisition”, 2010-2016  12 1 

SWEPUB Digitala verktyg 0 - 

ERIC ”Digital tools”  219 - 

ERIC ”Digital tools” AND refugees  2 0 

ERIC ”Language development” AND ICT OR ”digital technology” OR ”information technology”  6 1 

ERIC CALL AND ICT OR ”digital technology” AND ”primary school” 2010-2016 1 1 

ERIC ”second language learners” 885 - 

ERIC  ”second language learners” AND ”digital technology” OR ”digital tools” OR ICT 2 2 

ERIC ”language development” AND ”digital technology” OR ”digital tools” OR ICT AND 

primary school OR elementary school 2010-2016 

11 1 

Tidskrifter - European Early Childhood 

Education Research Journal  

ICT AND ”second language teachers” AND CALL ANYWHERE 10 1 

Tidskrifter- European Early Childhood 

Education Research Journal  

Refugees AND ICT AND ”primary school” ANYWHERE 118 1  

ERIC ”digital technology” AND ”second language acquisition” FULLTEXT 2011-2016 4 1 

Megaindex -OneSearch  "disadvantages of technology” FULL TEXT 2012-2017  

 

95 1 

ERIC Disadvantages AND ICT 25  1 

 

Tidskrifter- European Early Childhood 

Education Research Journal 

ICT  20 2 

ERIC Educational technology AND “pros AND cons” 28 1 

ERIC Primary school AND “information technology” 2011-2016 FULL TEXT 82 1 

ERIC “Primary school” AND “Information technology” AND ICT 2010-2016 FULL TEXT 26 1 
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Bilaga B – Artikelöversikt  

 

Författare (År). Titel Syfte Metod Urval Etiska 

reflektioner 

Resultat 

Akinwamide, T. 

K., & Adedara, 

O. G. (2012) 

Facilitating 

Autonomy and 

Creativity in 

Second Language 

Learning through 

Cyber-Tasks, 

Hyperlinks and 

Net-Surfing. 

Syftet är att belysa 

möjliga strategier för 

att uppnå 

självbestämmande i 

andraspråksinlärning 

genom digitalisering.   

 

- - - Resultatet visar fördelarna med tekniken i det 

flerspråkiga klassrummet, tekniken öppnar upp för 

en ny typ av inlärning. Elever blir inte lika 

beroende av läraren när de använder teknik och får 

snabbare feedback på sitt arbete. Läraren behöver 

vara införstådd med den digitala tekniken.    

Akinwamide, T. 

K. (2012).  

Imperatives of 

Information and 

Communication 

Technology (ICT) 

for Second 

Language 

Learners and 

Teachers. 

Syftet med artikeln är 

att få en översikt av 

hur modern teknik 

kan vara till hjälp för 

både lärare och elever 

i 

andraspråksinlärning. 

- - - Resultatet visar att kvaliteten på undervisningen 

och effektiviteten i lärande förbättras genom 

användning av teknik. Lämpliga pedagogiska 

förberedelser kan förbättra specifika färdigheter. I 

dagens samhälle vill elever vara delaktiga i vad och 

hur de lär sig, med hjälp av ny teknik kan 

undervisningen bli givande, spännande och 

självförverkligande för eleverna.  

Angus, L. 

Snyder, I. & 

Sutherland-

Smith, W. 

(2010)  

ICT and 

educational 

(dis)advantage: 

families, 

computers and 

contemporary 

social and 

educational 

inequalities. 

Syftet är att ta reda på 

vilken inställning 

man har till IKT i 

både skola och hem. 

Vidare är syftet att 

undersöka sambandet 

mellan elevernas 

användning av IKT i 

hemmet och i skolan.   

Kvalitativ 

metod. 100 

Grupp- och 

individuella 

intervjuer. 

Observation

er. Familjer, 

lärare och 

rektorer 

intervjuades 

i Australien. 

4 familjer.  

Urvalet 

gjordes 

utifrån olika 

tillgång av 

IKT.  

Familjerna 

fick ge sitt 

godkännande 

för att delta i 

studien.  

Resultatet visar att alla fyra familjer konstaterar att 

datorn kan användas som ett verktyg för att få 

tillgång till information och kunskap. Alla överens 

om att användningen av datorer i hemmet är av 

pedagogiskt nytta för barn.  

Badia, A., 

Meneses, J., & 

Sigales, C. 

(2013).  

Teachers' 

Perceptions of 

Factors Affecting 

the Educational 

Use of ICT in 

Syftet med studien är 

att identifiera de 

faktorer som påverkar 

lärares 

beslutsfattande om 

pedagogisk 

Kvantitativ 

studie. 

Frågeformul

är.  

 

 

278 lärare i 

Spanien i 

åtta 

grundskolor. 

93 

förskolelärar

- Dålig kvalité inom IKT kan skapa problem i 

undervisningen. Om de digitala enheterna inte är 

lämpliga i undervisningen kan de inte användas 

som ett effektivt verktyg.  
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Technology-Rich 

Classrooms. 

användning av IKT i 

högteknologiska 

klassrum. 

 

 

 

e, 89 

grundskolelä

rare och 96 

gymnasielär

are.  

Benini, S. 

(2014).  

Is ICT Really 

Essential for 

Learning? 

Perceptions and 

Uses of ICTs for 

Language 

Acquisition in 

Secondary Level 

Environme. 

Syftet är att reflektera 

och förstå den 

nuvarande 

användningen och de 

förväntningar IKT 

har för lärande, 

främst språkinlärning.   

Kvalitativ 

studie. 

Semistruktur

erade 

intervjuer, 

undersöknin

gar och 

klassrumsob

servationer.  

Två 

gymnasiesko

lor på Irland. 

En skola 

med stor 

användning 

av IKT. En 

skola med 

ett mer 

traditionellt 

tillvägagång

ssätt och 

begränsad 

tillgång till 

datorer.  

- Skolorna hade generellt en positiv inställning 

gentemot IKT. Lärarna var positiva till IKT, men 

många av dem, särskilt i den skola som inte hade så 

mycket IKT, saknade viss kompetens inom 

området. Skolorna ansåg att tekniken var ett viktigt 

och effektivt verktyg, men fortfarande inte 

nödvändigt och centralt i undervisning och 

inlärningsprocessen. IKT kan även skapa 

begränsningar och tekniska problem för läraren i 

undervisningen.  

Beauchamp, G. 

(2011)  

Interactivity and 

ICT in the 

primary school: 

categories of 

learner 

interactions with 

and without ICT 

Syftet är att analysera 

lågstadielärares syn 

på betydelsen av IKT 

i klassrummet.   

Kvalitativ 

studie. 

Semistruktur

erade 

intervjuer 

som 

transkriberad

es för vidare 

analys.  

Strategiskt 

urval av 

lärare med 

olika åldrar, 

undervisning

serfarenheter 

och 

arbetssätt. 29 

lärare från 

18 

grundskolor. 

I samtliga fall 

gavs samtycke 

från alla lärare 

och sekretess 

garanterades. 

 

 

IKT ansågs inte viktig enbart för sig själv utan mer 

som en resurs som kan användas i interaktion. 

Lärarna använde IKT både i undervisningen, men 

också för att göra sitt eget arbete mer effektivt.  

 

 

 

 

  

Diakou, M. 

(2015).  

Using Information 

and 

Communication 

Technologies to 

Motivate Young 

Learners to 

Practice English 

as a Foreign 

Syftet är att diskutera 

användningen av IKT 

och hur det kan 

motivera unga elever 

samt utveckling av 

deras 

språkkunskaper. 

Vidare är syftet att 

- - - Användningen av IKT i undervisningen kan skapa 

motivation och intresse hos eleverna. IKT kan 

gynna elevernas språkinlärning och skapa ett 

effektivt lärande. Lärare behöver ha i åtanke att 

välja passande aktiviteter med tanke på 

undervisningens syfte och elevgruppen. Läraren 

behöver uppmärksamma bilder och ord i texter som 

eleverna kommer i kontakt med. Elever kan lätt bli 
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Language in 

Cyprus 

belysa vikten av hur 

lärare använder sig av 

IKT i undervisningen 

för att det ska gynna 

elevernas lärande.  

distraherade när de använder IKT. Vissa elever blir 

lätt exalterade, vilket kan leda till att det blir stökigt 

i klassrummet och det kan distrahera andra elever 

som kan få svårt att koncentrerar sig.  

Dunn, J., 

Bundy, P., & 

Woodrow, N. 

(2012).  

Combining 

Drama Pedagogy 

with Digital 

Technologies to 

Support the 

Language 

Learning Needs 

of Newly Arrived 

Refugee Children: 

A Classroom 

Case Study 

Syftet är att 

undersöka hur digital 

teknik med ett 

dramabaserat 

tillvägagångsätt kan 

erbjuda möjligheter 

för språkutveckling 

för nyanlända 

flyktingbarn. Vidare 

var syftet att skapa en 

lärande kontext som 

var rolig och 

värdefull för att 

uppnå resultat.  

Kvalitativ 

fallstudie. 

Intervjuer av 

lärare och 

elever, 

videoinspeln

ingar, 

inspelade 

reflekterande 

konversation

er. Insamling 

av digitala 

och 

skriftliga 

texter.  

Strategiskt 

urval. En 

skola med 

ett stort antal 

nyanlända 

flyktingbarn 

valdes ut. 

15 elever, i 

åldrarna 8–

12 år i 

Australien. 

- Användningen av teknik ger eleverna möjligheter 

att ta kontroll över sitt eget lärande och skapa 

gemensamma erfarenheter med klasskamrater och 

lärare.  

 

 

Gallardo del 

Puerto, F. & 

Gamboa, E. 

(2009)  

The evaluation of 

computer – 

mediated 

technology by 

second language 

teachers: 

collaboration and 

interaktion in 

CALL 

Syftet med studien är 

att belysa 

andraspråkslärares 

användning och 

behov av IKT i 

relation till 

språkinlärning i 

undervisningen.  

Kvantitativ 

studie. 

Webbaserat 

frågeformulä

r.  

 

 

166 

andraspråksl

ärare på 

grundskolor, 

gymnasier, 

universitet 

och 

privatskolor. 

95 kvinnor 

och 71 män, 

från olika 

länder.  

- Lärarnas inställningar gentemot tekniken är en av 

de viktigaste faktorerna som påverkar hur och hur 

mycket IKT som används i språkundervisningen. 

IKT används inte optimalt av lärarna, vilket betyder 

att det finns ett stort behov av 

kompetensutveckling. Andraspråkslärare använder 

inte datorer för att förbättra interaktion och 

kommunikation, som betraktas som viktiga faktorer 

för språkinlärning. Framgång i 

andraspråksundervisning ligger i kombinationen av 

både teknik och pedagogik.  

Pellerin, M. 

(2014).  

Language Tasks 

Using Touch 

Screen and 

Mobile 

Technologies: 

Reconceptualizin

g Task-Based 

Syftet är att 

undersöka 

användningen av 

pekskärmsteknologis

ka enheter och hur 

den stödjer 

språkinlärning för 

Kvalitativ 

forskningsm

etod. Ljud- 

och 

videoinspeln

ingar. 

Etnografiska 

16 lärare 

från 2 

grundskolor 

från olika 

klasser.   

Lärare i 

studien deltog 

frivilligt. 

Information 

skickades ut 

om projektets 

syfte och 

Användningen av pekskärmsenheter hos unga 

elever som lär sig språk bidrar till att eleverna 

skapar en autentiskt och meningsfull uppgift. 

Aktiviteter med pekskärmsenheter främjar 

utvecklingen av muntliga språkkompetenser. 

Multimodala lärandet visade på större engagemang 
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CALL for Young 

Language 

Learners 

unga elever i 

klassrumskontexten.  

observatione

r och semi-

strukturerade 

intervjuer 

med lärare 

och elever i 

Canada.   

metod till alla 

elevers 

föräldrar. 

Eleverna i alla 

berörda 

klassrum blev 

informerade 

om studien.  

hos eleverna vid arbete med 

språkinlärningsuppgifter.    

Sullivan, N. & 

Bhattacharya, 

K. (2017)  

Twenty Years of 

Technology 

Integration and 

Foreign Language 

Teaching: A 

Phenomenologica

l Reflective 

Interview Study. 

Syftet med studien är 

att förstå hur en 

pensionerad 

andraspråkslärare 

reflekterar kring hur 

hon integrerar olika 

tekniker i sitt 

klassrum. Man vill 

även ta reda på hur 

man ser på 

utvecklingen av 

teknik i 

andraspråkundervisni

ng, samt hur 

deltagaren använder 

de olika teknikerna i 

klassrummet.   

Kvalitativ 

forskning, 

fenomenolog

isk studie. 

Intervjuer 

under fyra 

månader av 

en och 

samma 

deltagare. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

som gav 

över fyra 

timmars 

data.  

Kriterierna 

för urvalet 

var att 

deltagaren 

skulle sett 

teknologins 

explosiva 

utveckling 

under 20 år. 

Deltagaren 

valdes 

strategiskt ut 

på grund av 

sina djupa 

kunskaper 

inom ämnet.   

- IKT ger ett stort urval av olika texter, vilket gynnar 

andraspråkselever. Läraren hade både positiva och 

negativa inställningar gentemot tekniken. Det är 

lärarens ansvar att förstå hur man använder de 

digitala verktygen. IKT- verktygen användes ofta 

som en envägskommunikation. Elever blev sämre 

på att behärska stavning och handstil. Dessutom 

behöver lärarutbildningen synliggöra vikten av 

teknikanvändning.        

Postholm, M. B. 

(2007) 

The Advantages 

and 

Disadvantages of 

Using ICT as a 

Mediating 

Artefact in 

Classrooms 

Compared to 

Alternative Tools. 

Syftet med artikeln är 

att ta reda på 

huruvida IKT kan 

vara en fördel eller 

nackdel jämfört med 

traditionella verktyg. 

Vidare är även syftet 

att beskriva konkreta 

inlärningssituationer 

som integrerar IKT. 

Kvalitativ 

klassrumsstu

die. 

Observation

er, band- och 

videoinspeln

ingar, 

loggböcker. 

Intervjuer 

med lärare, 

elever och 

rektor.  

Tre klasser, 

på tre skolor 

i Norge.   

- IKT bör behållas i undervisningen, men lärarna 

måste hjälpa varandra med de utmaningar som 

uppkommer. IKT erbjuder många möjligheter till 

undervisning och lärande, men ställer också stora 

krav på läraren att fullt ut kunna utnyttja dessa 

möjligheter i klassrummet. Det betyder att läraren 

måste ha kunskap om IKT för att kunna organisera 

bra inlärningssituationer.  

Izumi-Taylor, 

S., Ito, Y., & 

Early Childhood 

Pre-Service 

Syftet med studien är 

att ta reda på vilka 

Kvantitativ 

metod. 

Bekvämligh

etsurval. 41 

Alla deltagare 

i studien 

Det fanns starka samband mellan teknik och 

kompetens, vilket överensstämmer med nuvarande 
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Gibbons, A. 

(2010) 

Teachers' 

Perceptions of 

Teaching 

Technology to 

Children in Japan 

and the United 

States. 

uppfattningar lärare 

för de tidigare 

skolåren har om den 

nya teknologins 

ökande roll i 

klassrumsmiljöer. 

Undersökningen 

fokuserar på likheter 

och skillnader mellan 

lärares uppfattningar 

om användning av 

teknologi i Japan och 

i USA.  

Kvalitativ 

analys. 

Frågeformul

är. 

kvinnliga 

förskolelärar

e i södra 

USA mellan 

20–44 år och 

41 

förskolelärar

e från Japan 

mellan 

åldrarna 21-

24 år. Alla 

var under 

utbildning.   

informerades 

om att det var 

frivilligt att 

delta.  

fokus av att förbättra lärares förmåga att undervisa 

med teknologi. Lärarna ansåg att IKT gav 

obegränsade resurser och stödjer interaktionen 

mellan elever. Viktigt var också att vara 

uppmärksam på negativa aspekter med 

användningen av IKT.  

Sangra, A., & 

Gonzalez-

Sanmamed, M. 

(2011) 

The Role of 

Information and 

Communication 

Technologies in 

Improving 

Teaching and 

Learning 

Processes in 

Primary and 

Secondary 

Schools.  

Syftet med studien är 

att analysera vad som 

händer i skolan när 

man integrerar och 

använder IKT. Vidare 

är syftet att granska 

lärares uppfattningar 

om vilka 

undervisnings- och 

inlärningsprocesser 

som kan förbättras 

genom användning av 

IKT.   

Intervjuer, 

rapporter, 

frågeformulä

r. 

 

 

Utifrån 

tidigare 

undersökand

e forskning 

valdes fyra 

olika typer 

av 

skolnivåer 

ut. 1546 

lärare på 35 

olika skolor 

fick ta del av 

enkäter och 

1222 

samlades in 

och 

analyserades

. 

Lärarna och 

skolorna 

informerades 

om att det var 

frivilligt att 

delta, samt att 

anonymitet 

garanterades. 

Konfidentiell 

användning av 

information 

garanterades 

och den 

användes 

endast för 

statistiska 

ändamål.   

Lärarnas uppfattningar kring användandet av IKT i 

undervisningen gynnar flera processer som är 

relaterade till undervisning och lärande, så som 

uppmärksamhets- och uppfattningsförmåga. 

Lärarna var positivt inställda till IKT, dock har inte 

alla upptäckt möjligheterna, samt att några lärare är 

osäkra i användningen av IKT. 

Kerckaert, S. 

Vanderlinde, R. 

& van Braak, J. 

(2015) 

The role of ICT in 

early childhood 

education: Scale 

development and 

research on ICT 

use and 

influencing 

factors. 

Syftet med studien är 

att undersöka vilka 

faktorer som är 

relaterade till IKT i 

utbildning för de 

tidigare skolåren.  

Kvantitativ 

studie. 

Enkätunders

ökning.  

58 olika 

skolor i 

Belgien. 232 

deltagare 

besvarade 

enkäten. 

 

 

- Professionell utveckling inom IKT är en viktig 

faktor för att stimulera IKT-användningen i 

undervisning. Lärare behöver även professionell 

utbildning inom IKT, för att öka kompetensen hos 

lärarna och därmed öka användning av IKT i 

klassrummen. Att öka kunskapen ännu mer hos 

lärare som redan kan använda IKT i undervisningen 

kan inspirera och hjälpa de lärare som inte använder 
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sig av IKT. Studenter på lärarutbildningen bör 

erbjudas en översikt av möjligheterna med att 

använda digitala verktyg. IKT kan också användas 

för att individualisera undervisningen. Lärare hade 

generellt positiva inställningar gentemot IKT.  

Morgan, A. 

(2010) 

Interactive 

whiteboards, 

interactivity and 

play in the 

classroom with 

children aged 

three to seven 

years. 

Syftet med studien är 

att undersöka den 

nuvarande 

användningen av 

interaktiva 

Whiteboards i 

undervisning i 

samband med barns 

lärande i åldrarna tre 

till sju år i Wales och 

Storbritannien. I 

studien studerar 

forskarna både 

elevernas och 

lärarnas reflektioner 

kring användning av 

den ”nya tekniken”. 

Kvalitativ 

studie. 

Semistruktur

erade 

intervjuer 

med 

klasslärare 

som 

spelades in 

och 

transkriberad

es. 

Observation

er, dialoger 

med 

eleverna, 

fältnoteringa

r och 

videoinspeln

ingar av 

lektioner. 

30 klasser 

med 18–30 

elever i varje 

klass, i 

åldrarna tre 

till sju år. 

Klasserna 

valdes ut 

med hjälp av 

kriterier. 

Geografiskt 

bra belägen 

skola, 

tillgänglighe

t av 

interaktiva 

Whiteboards 

och 

klasserna 

skulle vara 

villiga att 

delta.  

Ett skrivet 

samtycke 

samlades in 

från alla 

föräldrar till 

de barn som 

deltog i 

studien. 

Barnen i 

studien fick 

medge sitt 

samtycke. 

Skolor, klasser 

och deltagare 

ersattes med 

fiktiva namn, 

för att 

säkerhetsställa 

konfidentialite

t.   

Barnen upplevde svårigheter med att använda IWB, 

eftersom den satt för högt, eller det var svårt att 

hantera och styra. I många fall blev elever stökiga 

eller uttråkade. Lärarna ansåg sig ha en positiv 

inställning till IWB och att det var ett bra verktyg 

för inlärning, även om de ansåg sig ha ett begränsat 

självförtroende och erfarenhet med teknologin. 

Lärare bör ha tillgång till resurser inom IKT, tid att 

utveckla kompetens, samt hålla sig uppdaterad för 

att få bra förutsättningar för undervisning.   

 

Bilaga C - Temaöversikt  

 

Titel Krav på läraren Positiva konsekvenser Negativa konsekvenser Lärares inställningar 

gentemot IKT 

Akinwamide, T. K., & Adedara, O. G. 

(2012) 

x x   

Akinwamide, T. K. (2012) x x   
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Angus, L. Snyder, I. & Sutherland-

Smith, W. (2010) 

 x  

 

 

Badia, A., Meneses, J., & Sigales, C. 

(2013) 

 

 

 x  

 

Benini, S. (2014) x x  x 

Beauchamp, G. (2011)    x 

Diakou, M. (2015) x x x  

Dunn, J., Bundy, P., & Woodrow, N. 

(2012) 

 x   

Gallardo del Puerto, F. & Gamboa, E. 

(2009) 

x   

 

 

x 

Pellerin, M. (2014).  x   

Sullivan, N. & Bhattacharya, K. (2017) x x x 
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