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Sammanfattning 

Det engelska språket är relevant i dagens samhälle. De flesta människor oavsett ålder kommer 

i kontakt med det engelska språket dagligen genom olika medier. Dagens barn och ungdomar 

har en mer direkt kontakt med språket än vad barn och ungdomar hade för 20 år sedan. Detta 

har bidragit till ett större intresse för det engelska språket. Den direkta kontakten med det 

engelska språket är något som skett dels via att en globalisering ägt rum men även tack vare 

teknologin och att dess användning expanderat. Teknologin är idag en stor del av barn, 

ungdomars och vuxnas vardag. Detta har satt sina spår och påverkat skolans värld. Det är 

viktigt att skolan följer med i den tekniska utvecklingen och att pedagogerna utbildas i att 

använda teknologin i så bred utsträckning som möjligt för att kvaliteten av IKT i utbildningen 

ska kunna säkerställas. 

 

Syfte 

Kunskapsöversikten syftar till att ta reda på hur forskningen ser ut inom IKT och 

språkinlärning i engelskämnet. Avsikten är att kartlägga de faktorer som främjar och hindrar 

språkinlärningen i samband med användningen av IKT i engelskämnet. 

 

Metod 

I detta arbete har metoden forskningsöversikt använts. Översikten har inte som syfte att 

sammanställa all litteratur på området utan syftet är att sammanfatta den forskning som är 

relevant till vårt syfte och vår frågeställning. Två forskningsöversikter och tio 

forskningsstudier är inkluderade och samtliga artiklar är insamlade genom databasen ERIC 

ProQuest. 

 

Slutsats 

Det finns en del negativa effekter och hinder av att använda IKT, men enligt vår åsikt är dessa 

hinder inte avgörande och är inte skäl nog till att man inte ska använda IKT i undervisningen. 

Vår slutsats är att det krävs en noggrann planering av läraren för att inlärningen ska bli 

effektiv när IKT används i undervisningen och för att motivera eleverna. Vi anser att det är 

viktigt att länka samman den engelskan som eleverna lär sig i skolan och den de lär sig 

hemma och att IKT är ett bra verktyg till detta. Vi anser dessutom att IKT är ett bra verktyg 

för att kunna individualisera inlärningen då det i dagens samhälle finns elever i behov av 

andra strategier, arbetssätt och hjälpmedel. Vi tycker inte heller att lärarna ska ersättas av IKT 

utan att IKT ska vara ett komplement i undervisningen, vilket kräver en balansgång.
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FÖRORD 
 
Att skriva forskningsöversikten har varit en gemensam process. Vid sökning av artiklar så har vi suttit 

tillsammans. När vi sedan hade funnit artiklar som vi ansåg vara relevanta vid en första anblick så 

lästes dessa separat. Efter separat läsning diskuterade vi om artiklarna var relevanta för vårt syfte och 

vår frågeställning. Därefter gjordes ytterligare sökningar samt urval av artiklar gemensamt. 

 
Forskningsöversikten har under hela processen skrivits gemensamt. Preliminära rubriker sattes och 

fylldes med stödord, tankar och idéer. Stödorden, tankarna och idéerna omvandlades därefter till ett 

första utkast. Det första utkastet och rubrikerna har sedan bearbetats vid flera tillfällen.
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1. INLEDNING 
 

Den här kunskapsöversikten syftar till att kartlägga hur forskningen ser ut inom IKT och 

språkinlärning i engelskämnet.  

 

Det engelska språket är relevant i dagens samhälle. De flesta människor oavsett ålder kommer 

i kontakt med det engelska språket dagligen genom olika medier. Dagens barn och ungdomar 

har en mer direkt kontakt med det engelska språket än vad barn och ungdomar hade för 20 år 

sedan vilket har bidragit till ett större intresse. 

 

Den direkta kontakten med det engelska språket är något som skett dels via att en 

globalisering ägt rum men även tack vare teknologin och att dess användning expanderat 

(Skolverket, 2016). Teknologin är idag en stor del av barn, ungdomars och vuxnas vardag och 

de flesta människor har minst en smartphone, surfplatta eller dator. Detta har satt sina spår 

och påverkat skolans värld, vilket kan ses i Skolverkets (2016) rapport då 60% av 

grundskolorna har en IT-plan, samt att pedagogerna har tillgång till datorer och surfplattor på 

sin arbetsplats.  

 

Fischer, Denning, Higgins & Loveless (2012) påpekar att det är viktigt att skolan följer med i 

den tekniska utvecklingen och att pedagogerna utbildas i att använda teknologin i så bred 

utsträckning som möjligt för att kvaliteten av IKT i utbildningen ska kunna säkerställas. 

 

I Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet (2018) under engelskämnet står 

det i syftet att eleverna ska “ges möjlighet att utveckla sin förmåga att sätta innehållet i 

relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen”. Att involvera IKT i undervisningen 

skulle kunna öppna upp och möjliggöra ett elevnära arbetssätt, tack vare att de flesta elever 

har ett intresse för teknik samt en vana att använda IKT i vardagen.
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Kunskapsöversikten syftar till att ta reda på hur forskningen ser ut inom IKT och 

språkinlärning i engelskämnet. Avsikten är att kartlägga vilka faktorer som främjar och 

hindrar språkinlärningen i samband med användningen av IKT i engelskämnet. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur ser forskningen om IKT och språkinlärning ut inom engelskämnet? 

2. Vilka faktorer främjar och förhindrar språkinlärningen i samband med IKT? 

 

 

1.2 Definition av begrepp 
 

I det här avsnittet kommer en kort förklaring av de begrepp som kommer att användas 

genomgående i översikten och vad som inryms i dessa. 

 

Begreppet språkfrämjande syftar till de effekter som gynnar språkinlärningen. De effekter 

som försvårar och hindrar språkinlärningen benämns som språkförhindrande i vår översikt. 

 

Ytterligare två begrepp som kommer nämnas i översikten är traditionell och modern 

undervisning. Traditionell undervisning innebär undervisning utan IKT hjälpmedel. Modern 

undervisning innebär därmed undervisning med hjälp av IKT (Bârbulet, 2013). 

 

1.3 Definition av samlingsbegrepp 
 

Vi har valt att använda IKT (Informations och Kommunikationsteknik) som ett 

samlingsbegrepp i vår översikt för de olika begrepp som har använts i de inkluderade 

artiklarna. De begrepp vilka har inkluderats i begreppet IKT är följande: digitala verktyg, 

digitala hjälpmedel, interaktiva whiteboards (IWB), YouTube, bloggar, sociala medier, 

datorer samt datorspel och även datorplattor med tillhörande applikationer. 

 

Engelska som andraspråk är det samlingsbegrepp som kommer att användas i översikten och 

det syftar till att eleverna lär sig engelska som ett andraspråk i skolan. I vissa artiklar benämns 

detta även som främmande språk (FL), English Language Learner (ELL), Second Language 

(L2), English as a Foreign Language (EFL) samt English as a Second Language (ESL).  
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2. METOD 

 
Under rubriken forskningsöversikt beskrivs metoden forskningsöversikt. Under sökmetoder 

kommer en beskrivning av hur vi gått tillväga vid sökning av artiklar som därefter följs av 

urvalskriterier, där vi redovisar de kriterier vi använt. Under rubriken urval av artiklar 

presenteras de inkluderade artiklarna i en tabell och till sist beskrivs studiens 

generaliserbarhet reliabilitet, validitet och etik. 

 

 

2.1 Forskningsöversikt 
 
Genomförandet av en forskningsöversikt syftar till att kartlägga forskningen inom ett specifikt 

område för att se vilka behov det finns av framtida forskning. Forskning kan inte bedrivas om 

en inte har den tidigare kunskapen med sig. Vår översikt har inte som syfte att sammanställa 

all litteratur på området utan syftet att sammanfatta den forskning som är relevant till vårt 

syfte och våra frågeställningar (Nilholm, 2017, s. 15).  

 

 

2.2 Sökmetoder och kriterier 
 

Enligt Backman (2016, ss.162–163) finns det tre huvudsakliga sökmetoder en kan använda 

sig av vid insamlandet av forskning: konsultation, manuell sökning och datorbaserad sökning. 

Konsultation innebär i utbildningssammanhang kommunikation med lärare och handledare. 

Vi har använt oss av konsultation i form av stöttning från vår handledare. Handledaren har 

hjälpt oss att precisera vårt område samt föreslagit och bollat idéer angående sökmotorer och 

sökord. Vi har inte använt oss av den manuella sökningen då behovet inte fanns. 

 

Vi har förutom konsultation använt oss av en datorbaserad sökning (Backman, 2016, ss.163–

167), där sökmotorn ERIC ProQuest använts. Vi har använt oss av den booleska söktermen 

AND (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 78) för att få ett preciserat resultat 

som är anpassat till vårt syfte med översikten. Vi valde att använda sökord på engelska då 

engelska som andraspråk i skolsammanhang inte endast är applicerbart i Sverige utan även i 

andra delar av världen.  

 

I tabell 1 redovisas den använda databasen, vilka sökord och vilken avgränsning som gjorts. 

Tabellen presenterar också antalet totala träffar och antalet artiklar som är inkluderade i denna 

översikt. 
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Tabell 1. Databas, sökord, avgränsning och antal träffar i kronologisk ordning 

Databas Sökord Avgränsning Antal träffar 
(Inkluderade artiklar) 

ERIC ProQuest L2 AND ICT AND English AND elementary 

school AND digital tools 

Peer Review, Full text, 

2010 – 2019 
119 (3) 

ERIC ProQuest L2 AND ELL AND ICT AND elementary school 

AND digital tools 

Peer Review, Full text, 

2010 – 2019 
16 (1) 

ERIC ProQuest ESL AND ICT Peer Review, Full text, 

2010 – 2019 
11 (2) 

ERIC ProQuest L2 AND ELL AND English AND ICT AND 
School 

Peer Review, Full text, 
2010 – 2019 

33 (1) 

ERIC ProQuest EFL AND English AND ICT AND School AND 

Effects 
Peer Review, Full text, 

2010 – 2019 
524 (5) 

 

2.3 Urvalskriterier 
 

I den här kunskapsöversikten har endast artiklar märkta med peer-review valts ut, detta för att 

säkerställa att forskningen håller hög kvalité. En artikel som är peer-reviewed innebär att en 

ämneskunnig redaktion kritiskt granskat den före publicering (Lööf, 2005, s. 363). Valet 

gjordes även att endast söka artiklar som var skrivna på svenska eller engelska då dessa är de 

språk vi behärskar. För att forskningen skulle anses vara aktuell i dagens läge gjordes valet att 

endast ha artiklar från år 2010 och framåt. De artiklar som befann sig bakom en betalvägg 

eller inte fanns i fulltext exkluderas. 

 
Tabell 2.  Inkluderings- och exkluderingskriterier vid sökning av artiklar 

Inkluderingskriterier Exkluderingskriterier 

Peer-Review Ej Peer-Review 

2010–2019 Årtal tidigare än år 2010 

Engelska eller svenska Övriga språk 

Kostnadsfri Betalvägg 

Fulltext Ej fulltext 

 

 

Tidsaspekten var relativt snäv för arbetet och möjliggjorde inte fullständig läsning av alla de 

artiklar som uppkom vid de sökningar vi gjorde. Urvalet av artiklar grundar sig i första hand 

därför på artiklarnas titel, nyckelord och abstract. De artiklar vi ansåg relevanta lästes därefter 

i sin helhet. De artiklar som svarade på översiktens syfte om vad som kännetecknar 

forskningen angående språkfrämjande och språkförhindrande effekter och vilken betydelse 

IKT användandet har i språkinlärningen av engelska som andraspråk inkluderades medan de 

övriga exkluderades. Ytterligare beskrivning av varför artiklar har exkluderats beskrivs under 

rubrik 2.4 Urval av artiklar. Antalet artiklar som inkluderats går att utläsa i tabell 1. 
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2.4 Urval av artiklar 
 

Totalt har tolv artiklar, tio studier och två översikter, valts ut till den här översikten.  
Vid den första sökningen av artiklar så kodade vi artiklarna först var för sig och sedan jämförde vi 

med varandra. Kodningen innebar att se vilka artiklar som var relevanta utifrån rubriken. De artiklar 

vars rubrik inte var relevant eller inte innehöll minst två av de ord som nämns under rubrik 1.3 

definition av samlingsbegrepp exkluderades. Därefter lästes artiklarnas abstract och fler artiklar 

exkluderades.  

 
Till sist läste vi båda två de fullständiga artiklarna för att minska risken för missförstånd. Därefter 

diskuterades det om artiklarna var relevanta för vårt syfte och vår frågeställning. Det visade sig att vi 

var överens om urvalet av artiklar i detta skede. Utav våra tre första sökningar blev sex artiklar 

inkluderade i översikten. Det fortsatta urvalet av artiklar skedde därefter gemensamt och ytterligare 

sex artiklar valdes ut. I tabell 3 presenteras de tolv artiklarna vilka är inkluderade i 

kunskapsöversikten. 
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Tabell 3.  Inkluderade studier 

Författare Artikelnamn Land Publicerings Information Databas 

Signe Hannibal 

Jensen 
Gaming as an English Language 

Learning Resource among young 

children in Denmark 

Danmark Calico Journal, 34(1). ss. 1–19. 2017 ERIC  

(ProQuest) 

Diego P. 
Ortega 

Auquilla & 

Gerardo E. 

Heras Urgilès 

The Use of iPad and Applications for 
English Language Education 

Ecuador Theory and Practice in Language Studies, 
7(9), ss. 709-715. 2017 

ERIC  
(ProQuest) 

Blanka 
Klimova & 

Jaroslav Kacet 

Efficacy of Computer Games on 
Language Learning 

Tjeckien The Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 16(4), ss. 19-26. 2017 

ERIC  
(ProQuest) 

Chinyere 

Henrietta 
Maduabuchi & 

Emechebe 

Vivian I 

ICT and the Teaching of Reading 

Comprehension in English as a Second 
Language in Secondary Schools: 

Problems and Prospects 

Nigeria International Journal of Education & Literacy 

Studies, 4(3), ss. 18-23. 2016 
ERIC 

(ProQuest) 

Huda Omar 

Alwehaibi 
The Impact of Using YouTube in EFL 

Classroom On Enhancing EFL 
Students’ Content Learning 

Saudiarabien Journal of College Teaching & Learning, 

12(2), ss. 121-126. 2015 
ERIC 

(ProQuest) 

Charlene L. Al-

Qallaf & Afaf 
S.R. Al-Mutairi 

Digital literacy and digital content 

supports learning - The impact of blogs 
on teaching English as a foreign 

language 

Kuwait The Electronic Library, 34(3), ss. 522–547. 

2015 
ERIC 

(ProQuest) 

Hüseyin Öz Teachers’ and students’ perception of 

interactive whiteboards in the English 
as a foreign language classroom 

Turkiet The Turkish Online Journal of Educational 

Technology, 13(3), ss. 156-177. 2014  
ERIC 

(ProQuest) 

Pia Sundqvist 
och Liss 

Kerstin Sylvén 

Language-related computer use: Focus 
on young L2 English learners in 

Sweden 

Sverige ReCALL, 26(1), ss. 3-20. 2014 ERIC  
(ProQuest) 

Gabriel 

Bârbulet 
Teaching English vocabulary through 

ICT 
Rumänien JoLIE (6), ss. 59–76. 2013 ERIC 

(ProQuest) 

Melor Md 
Yunus, 

Norazah 

Nordin, Hadi 

Salehi, Choo 

Hui Sun & 
Mohamed 

Amin Embi 

Pros and Cons of Using ICT in 
Teaching ESL Reading and Writing 

Malaysia International Education Studies 6(7), ss. 119–
130. 2013 

ERIC 
(ProQuest) 

William 

Charpentier 

Jiménez 

Costa Rican Teachers’ use of ICTs in 

the English language class 
Costa Rica Revista de Lenguas Modernas (19), ss. 449–

467. 2013 
ERIC 

(ProQuest) 

Pia Sundqvist 

& Liss Kerstin 
Sylvén 

Computer Assisted L2 English 

Language-Related Activities Among 
Swedish 10-Year-Olds 

Sverige I Bradley, L. & Thouësny, S. (Eds.), CALL: 

Using, Learning, Knowing, EUROCALL 
Conference 

ERIC  

(ProQuest) 
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2.5 Generaliserbarhet 
 

Generalisering innebär hur säker man kan vara på att det resultat som presenteras i en studie 

kan beskrivas och användas för att generalisera ett helt land, verksamhet eller grupp 

(Backman, 2016, s. 77). De studier vilka är inkluderade i den här översikten är från 5 

världsdelar och 11 länder. Det bör anses som positivt med tanke på vår frågeställning där vi 

vill ta reda på hur IKT och digitala verktyg främjar språkinlärningen i engelska som 

andraspråk i skolan. Beroende på hur väl de språkfrämjande och språkförhindrande effekterna 

överensstämmer, så kommer en viss grad av generalisering att kunna påvisas. Studierna har 

även använt sig av olika metoder och antal deltagare, vilket kan leda till att en generalisering 

kan komma att göras om resultaten överensstämmer. 

 

2.6 Reliabilitet 
 

Reliabilitet definieras enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 103) som 

mätmetodens förmåga att vid upprepade gånger ge samma resultat oberoende på vem som 

utför översikten. För att denna forskningsöversikt ska uppnå hög reliabilitet så har tydliga 

kriterier använts vid sökning av artiklar. Vi har dessutom kontrollerat vid ett senare skede att 

de artiklar vi inkluderat i studien går att hitta igen, vilket är viktigt då studien ska vara 

reproducerbar. En aspekt som kan påverka reliabiliteten är att alla artiklar som kom fram vid 

våra sökningar inte har lästs fullständigt på grund av den relativt snäva tidsramen. Det kan 

innebära att någon eller några av de artiklar vi exkluderat på grund av titel hade kunnat vara 

relevanta i vår översikt. Det hade dessutom kunnat innebära att fler artiklar blivit inkluderade 

och att ett bredare och mer utförligt resultat hade kunnat presenteras. De inkluderade 

studierna finns presenterade under referenser i slutet av översikten samt i tabell 3, detta så att 

vår slutsats kan kontrolleras. Detta har gjorts med avsikten att höja reliabiliteten.  

 

2.7 Validitet 
 

Begreppet validitet innebär förmågan att mäta det som avsetts att mätas. Den enklaste formen 

av validitet är att bedöma om innehållet är rimligt och relevant (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 105). Hur hög validiteten i vår översikt är beror på hur väl vårt syfte och 

våra frågeställningar har besvarats utifrån det insamlade materialet. De inkluderings- och 

exkluderingskriterier som använts vid urvalet av artiklar samt att vårt urval av artiklar syftar 

till att besvara vårt syfte och frågeställning syftar till att höja översiktens validitet.  

 

 

2.8 Etik 
 

De fyra forskningsetiska riktlinjerna har inte använts i denna översikt då befintliga studier har 

använts. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 69–70) beskriver däremot att 

etiska överväganden även bör göras inom systematiska litteraturstudier. De påpekar att det är 

viktigt att redovisa urvalet av de inkluderade artiklarna samt de urvalskriterier som använts. 

Det är även viktigt att inte vinkla artiklarna till sin egen fördel utan endast beskriva det som 

står så objektivt som möjligt. Det är dessutom av största vikt att metoden är tydlig så att 

studien är reproducerbar. 
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3. KARTLÄGGNING OCH ANALYS 
 

Under rubriken Sammanfattning av de inkluderade artiklarna redovisas artiklarnas syfte, 

frågeställning, metod, urval och resultat. De inkluderade artiklarna redovisas även i tabellform 

i bilaga 1. Artiklarna är organiserade efter metod och redovisas separat.  Under rubriken 

Analys görs en avgränsad analys samt jämförelse av artiklarnas metod, urval av deltagare 

samt språkfrämjande och hindrande effekter av att använda IKT i engelskundervisningen. 

Analysen diskuteras sedan under rubriken diskussion. 

 

I tabell 4 presenteras antal studier som inkluderats samt hur många studier som är kvalitativa, 

kvantitativa eller kvantitativa och kvalitativa.  

 

Tabell 4. Översikt över inkluderade artiklar 

Antal inkluderade 

studier 
Kvalitativa 

studier 
Kvantitativa 

studier 
Kvantitativ och kvalitativ 

studie 
Översikt 

12 1 7 2 2 
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3.1 Sammanfattning av de inkluderade artiklarna 
 

Nedan följer en sammanfattning av de inkluderade artiklarna. Först presenteras de två 

forskningsöversikterna, sedan den artikel som använt sig av en kvalitativ metod. Därefter 

presenteras de två artiklarna som använt sig av både kvalitativ och kvantitativ metod för att 

efterföljas av de sju artiklarna som använt sig av enbart kvantitativ metod. 

 

3.1.1 The Use of iPad and Applications for English Language Education 

 

Ortega Auquilla & Heras Urgilès (2017) kunskapsöversikt syftar till att presentera 

applikationer och fördelar med användningen av iPad i ämnet engelska som andraspråk. 

Författarna presenterar tidigare forskning och litteratur i sin artikel men beskriver inte hur de 

gick tillväga för att få fram de inkluderade artiklarna men redovisar däremot artiklarna i 

referenslistan. De artiklar som är inkluderade är publicerades mellan åren 2003 och 2013.  

 

De språkfrämjande effekter som framhävs i artikeln är att IKT fungerar bra för introduktion 

av nya arbetsområden, att ge ut och lämna in uppgifter samt att kreativiteten ökar hos 

eleverna. Undervisningen blir även mer individualiserad tack vare att eleverna själva kan 

styra vad de vill träna på samt att samarbetet mellan eleverna förenklas. Eleverna kan även 

pausa och spela om avsnitt. Dessutom finns skolböckerna online och erbjuder därmed 

eleverna möjligheten att fortsätta sina studier hemifrån. Författarna framhäver att teknologi 

stöttar och främjar inlärningen. IKT är även en motivationsfaktor. En negativ aspekt av 

användningen är att applikationer kan kosta pengar samt att internetuppkoppling krävs för 

nedladdning. 

 

3.1.2 Efficacy of Computer Games on Language Learning  

 

Klimova & Kacet (2017) systematiska kunskapsöversikt syftar till att kartlägga effekten av att 

spela datorspel. Översikten listar språkfrämjande effekter och hinder av spelande för 

inlärningen av engelska som andraspråk. Författarna använder sig av 31 artiklar i sin 

litteraturstudie. De 31 artiklarna är utvalda från fyra olika databaser och togs fram under 

perioden 2010 till 2016. För att artiklarna skulle inkluderas i översikten skulle de innehålla 

specifika nyckelord. 

 

De språkfrämjande effekter som framhävs i artikeln är att eleverna blir utsatta för målspråket 

samt att ordförrådet ökas då eleverna behöver förstå instruktioner samt kommunicera med 

andra spelare. Elevernas motivation och engagemang höjs tack vare datorspel. De 

språkförhindrande effekter som framhävs i artikeln är hur datorspel kan medföra 

begränsningar i inlärningen då spelkontexten är specifik samt att andra deltagares 

språkanvändning inte kan garanteras vara korrekt.  

 

Författarna påpekar att, för att ett spel ska vara språkfrämjande så bör det väljas med omsorg 

samt att den som observerar ett spel är mer mottaglig för språket än den som spelar. 

Författarna betonar att det inte är tydligt om användningen av datorspel är mer 

språkfrämjande än språkförhindrande och rekommenderar vidare forskning inom området. 

Författarna rekommenderar dessutom att forskningen inte endast bör fokusera på ordförrådet 

utan även på andra delar av inlärningen som anses vara språkfrämjande. 
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3.1.3 Pros and Cons of Using ICT in Teaching ESL Reading and Writing 

 

Yunus, Nordin, Salehi, Sun & Embis (2013) studie syftar till att identifiera fördelar och 

nackdelar med användningen av IKT vid inlärningen av engelska som andraspråk. 23 lärare 

från tre olika områden i Malaysia deltog. Studien är kvalitativ och bestod av djupgående 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes på engelska och varade i 30 till 45 

minuter.  

 

De språkfrämjande effekter som presenteras är att IKT förenklar samarbete mellan elever, 

möjligheten till individualiserat lärande och möjliggör varierande redovisningsformer. Sociala 

medier erbjuder autentisk kontakt med omvärlden och kommunikation på målspråket vilket 

motiverar eleverna samt ger ett meningsfullt lärande. IKT och sociala medier är en arena som 

eleverna är vana vid och genom att integrera den arenan i skolan kan eleverna uppleva ett 

större sammanhang och språkinlärningen får en större betydelse. 

 

De språkförhindrande effekter som presenteras i artikeln är att IKT kan bidra till att elever 

lättare tappar koncentrationen, att läsinlärningen blir snabb men ytlig, inte tar uppgifter seriöst 

samt använder sig av förkortningar vid skrivuppgifter och att plagiat förenklas. Det finns även 

en risk av att introducera digitala verktyg i undervisningen då det finns fler 

distraktionsmoment online. Dessutom kan tekniska problem uppkomma vilket tar tid från 

undervisningen. Ytterligare hinder är att IKT ofta är platsbundet samt att nätverksproblem 

uppkommer och att digitala verktyg kostar pengar vilket kan vara ett hinder då skolor har en 

begränsad budget. 

 

Författarna påpekar att det är viktigt med en balanserad undervisningsmiljö. De 

rekommenderar att ytterligare forskning inom området inkluderar enkäter, 

klassrumsobservationer och intervjuer. Detta för att kunna triangulera den insamlade datan 

och nå högre validitet och reliabilitet. De rekommenderar även att studien genomförs med 

elever som deltagare för att se om bilden mellan lärare och elever överensstämmer. 
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3.1.4 Digital literacy and digital content supports learning - The impact of blogs on teaching 

English as a foreign language 

 

Al-Qallafs & Al-Mutairis (2015) studie syftar till att undersöka effekter av att integrera 

bloggar i undervisningen av engelska som andraspråk. 23 flickor i femte klass och 21 kvinnor 

från den offentliga utbildningssektorn deltog i studien. Författarna använder sig av en 

trestegsprocess för att samla in kvalitativa och kvantitativa data. Det första steget var att 

eleverna skrev blogg under tolv veckor. Varje vecka observerades och analyserades bloggarna 

utifrån antal inlägg och meningar samt antal grammatik och stavningsfel. En jämförande 

analys av vecka tre och vecka tolv gjordes för att synliggöra elevernas utveckling. Det andra 

steget bestod av en enkät som gavs ut i slutet av terminen. Enkäten bestod av 38 påståenden 

vars syfte var att identifiera elevernas uppfattningar om att blogga. Det tredje steget 

innefattade fokusgrupper. Fokusgrupperna bestod av 21 deltagare från den offentliga 

utbildningssektorn och hade som syfte att fokusera på lärarnas uppfattningar av att använda 

sociala medier i undervisningen, vad de kunde tillföra och vilka problem som kunde 

identifieras.  

 

Resultatet visar att eleverna skrev längre meningar samt hade färre stavnings- och 

grammatikfel. Ytterligare främjande effekter är att eleverna motiveras genom den möjlighet 

som ges när de använder målspråket samt har en annan publik än endast läraren. Eleverna tar 

ett större ansvar för sitt egna lärande samt motiveras av användningen av IKT i 

undervisningen. Eleverna uppskattar även den direkta feedback de fick i form av 

kommentarer på bloggen. Det är viktigt att ha i beaktning vid arbete med sociala medier att 

elevernas integritet och säkerhet inte riskeras. Studiens resultat förespråkar en undervisning 

där traditionella och moderna undervisningsmetoder integreras med varandra och att ingen tar 

över den andra. Författarna rekommenderar att ytterligare forskning bör bedrivas inom 

undervisningen av engelska som andraspråk samt uppmanar att ytterligare studier bör 

upprepas och bedrivas under en längre tid för att resultaten ska kunna säkerställas.  
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3.1.5 Teachers’ and students’ perception of interactive whiteboards in the English as a 

foreign language classroom 
 

Öz (2014) studie syftar till att undersöka lärares och elevers uppfattning och användning av 

interaktiva whiteboards i engelskundervisningen. 58 lärare och 164 elever deltog i studien 

varav 86 var flickor och 78 var pojkar. Både kvalitativa och kvantitativa data samlades in. 

Den kvantitativa delen bestod av en tvådelad enkät. Den första delen bestod av fem 

bakgrundsfrågor och den andra delen av 26 påståenden till eleverna och 25 påståenden till 

lärarna. Den kvalitativa delen bestod av intervjuer med öppna frågor till de deltagande 

lärarna, vilket gjordes för att stötta den kvantitativa datan som samlats in.  

 

Författaren påvisar hur interaktiva whiteboards kan användas som ett språkfrämjande verktyg 

men diskuterar även de hinder och problem som kan finnas eller uppkomma. De 

språkfrämjande effekter som lyfts är att interaktiva whiteboards fungerar både som 

whiteboard, tv, videoskärm, overhead, cd-spelare och dator och kan ses som ett allt-i-ett 

verktyg. Interaktiva whiteboards ger även lärarna möjligheten till att kommentera på tavlan 

och spara ned det som skrivits för att senare kunna ta upp det vid behov. Den interaktiva 

whiteboarden ger elever möjligheten till att bli mer delaktiga i undervisningen samt ger en 

mer kreativ aspekt till inlärningen. Dessa faktorer ökar motivationen hos eleverna.  

 

Författaren påpekar att det är viktigt att lärarna får utbildning i hur interaktiva whiteboards 

fungerar. En aspekt att ha i åtanke är att en inte kan förlita sig på att tekniken alltid fungerar 

och det är därför viktigt att tekniken endast är ett komplement till den ordinarie 

undervisningen. Författaren rekommenderar vidare forskning för att följa upp hur interaktiva 

whiteboards används språkfrämjande i klassrummet. 

 

3.1.6 ICT and the Teaching of Reading Comprehension in English as a Second Language in 

Secondary Schools: Problems and Prospects 

 

Maduabuchi & Vivian (2016) studie syftar till att identifiera språkfrämjande effekter och 

hinder av att använda IKT i undervisningen av läsförståelse i engelska som andraspråk. 25 

lärare deltog i studien från 9 olika skolor, 10 arbetade i den privata sektorn och 15 i den 

kommunala. En kvantitativ metod användes i form av en beskrivande enkät. Enkäten bestod 

av 11 frågor, där lärarna skulle ta ställning till olika påståenden angående IKT. I artikeln 

framförs lärarnas svar i tabellform, där lärarnas svar redovisas i form av om de var positivt 

eller negativt inställda till att använda IKT i undervisningen.  

 

De språkfrämjande effekter som framhävs i artikeln är att IKT innehar en viktig roll för 

elevernas motivation och engagemang samt att eleverna får möjligheten till att använda sig av 

autentiska material och källor. IKT bidrar till att eleverna blir mer självgående samt utökar sitt 

ordförråd, förbättrar sina grammatikkunskaper och utvecklar sina meningar. De 

språkförhindrande effekter som framhävs av att använda IKT var att lärarna upplever att det 

är svårt att bibehålla kontroll i klassrummet samt att eleverna lättare blir distraherade då de 

har tillgång till internet och andra webbsidor. Ytterligare hinder som nämns i artikeln är att 

infrastrukturen i landet är bristfällig och att de flesta skolor har en begränsad budget för inköp 

av utrustning samt att lärarna inte har den kunskap de ansåg de behöver för att kunna arbeta 

med IKT.  
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3.1.7 Costa Rican Teacher’s Use of ICTs in the English Language Class 

 

Charpentier Jiménez (2013) studie syftar till att se vilken roll IKT har i språkinlärningen samt 

Charpentier Jiménez (2013) studie syftar till att se vilken roll IKT har i språkinlärningen. 

Studien syftar även till att se vilken kunskap om och tillgång till IKT lärarna innehar samt hur 

mycket lärarna använder teknologi i sin undervisning.  

 

Studien fokuserar på de lärare som arbetar med elever i skolan och inte de som arbetar med 

elever på distans. Fokus ligger även på den undervisning i skolan som kombinerar 

traditionella och moderna metoder. 50 lärare erbjöds att delta i studien men endast 30 lärare 

deltog. Det var endast de lärare som vid tidpunkten arbetade på en offentlig eller privat 

grundskola som lärare i engelska som andraspråk som erbjöds att delta. Författarna använde 

sig av en kvantitativ metod i form av enkät för att samla in data. Enkäten bestod av elva 

frågor. De första nio frågorna bestod av frågor som skulle graderas utifrån en skala på 1–4 

och de två sista frågorna var öppna. Det tog lärarna cirka 10–15 minuter att genomföra 

enkäten.  

 

De språkfrämjande effekterna som lyfts i artikeln är att elevernas inlärning kan bli mer 

individualiserad och självständig tack vare IKT. Dessutom uppmuntrar IKT eleverna till ett 

meningsfullt situationslärande där de får möjligheten att använda målspråket i autentiska 

kontexter samt att de kan söka information och kunskap på eget bevåg. Teknologi möjliggör 

dessutom även lärande på distans samt en inlärningsmiljö där samarbete mellan individer 

förenklas. De hinder som lyfts fram i artikeln är att individuell inlärning kräver genomtänkt 

planering av läraren vilket är tidskrävande. Lärarna i Costa Rica upplever en brist på tillgång 

till IKT vilket gör det svårt att ta del av de positiva effekter som ges av att använda teknologi i 

klassrummet. Dessutom ansåg lärarna att det är nödvändigt med utbildning kring hur IKT ska 

användas språkfrämjande. Författarna påpekar att teknologin inte ska ersätta läraren utan 

endast komplettera och att det är lärarens uppgift att lära eleverna att använda teknologin på 

bästa sätt.  
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3.1.8 The Impact of Using YouTube In EFL Classroom on enhancing EFL students' content 

learning 

 

Alwehaibi (2015) studie syftar till att se effekten av att integrera YouTube i undervisningen 

av engelska som andraspråk. 96 studenter deltog i studien, varav 45 ingick i en kontrollgrupp 

och 51 i en experimentell grupp. Studien är kvalitativ och pågick i 6 veckor med 2 timmars 

undervisning varje vecka. Kontrollgruppen mottog traditionell undervisning medan 

experimentgruppen mottog traditionell undervisning kombinerat med undervisning via 

Youtube. De båda grupperna tog del av samma kursinnehåll och alla deltagare fick innan och 

efter studien genomföra ett test som bestod av 42 flervalsfrågor. Testet gjordes för att se 

resultatet av att integrera YouTube i undervisningen.  

 

Resultatet visar att YouTube har en språkfrämjande effekt för inlärningen samt motiverar 

eleverna till att delta i de aktiviteter som berör undervisningen. Ytterligare en språkfrämjande 

effekt som främjar elevernas muntliga förmåga är att YouTube kan användas som ett verktyg 

för att spela in sig själv för att sedan ladda upp det så att läraren kan ta del av det. Resultatet 

visar dessutom att YouTube ger eleverna möjligheten till att ta del av den kultur där 

målspråket talas samt autentiskt material. De hinder som påvisas är att filmerna på YouTube 

kan ha dålig ljudkvalité och otydligt uttal. Dessutom kan grammatiken i klippen inte 

garanteras vara korrekt. Författaren anser att det inte är något att diskutera om YouTube ska 

ha en plats i klassrummet eller inte, utan att diskussion bör ligga på hur man kan integrera 

YouTube på bästa sätt i klassrummet som ett effektivt verktyg för att stärka språkinlärningen. 

 

 

3.1.9 Teaching English vocabulary through ICT´s 

 

Bârbulet (2013) studie syftar till att undersöka effektiviteten hos traditionella och moderna 

metoder för att utveckla elevernas ordförråd. Studien undersöker vilka metoder som fungerar 

för inlärningen av nya ord. Studiens syfte är att definiera varför ordförrådet är viktigt och 

synliggöra fungerande metoder samt öka medvetenheten om de hinder som finns vid 

inlärningen av nya ord. 31 high-school elever medverkade i studien. De 31 eleverna delades 

upp i två grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Grupperna undervisades samma 

antal timmar av samma lärare och tog del av samma innehåll. Kontrollgruppen fick 

traditionell undervisning och experimentgruppen modern undervisning. Experimentet varade 

två terminer och deltagarna fick göra ett test före experimentet påbörjades och ett efter att 

experimentet avslutades. Testet gjordes för att mäta elevernas prestation och för att kunna se 

studiens resultat. Studien räknas som kvalitativ.  

 

De språkfrämjande effekter som framhävs i studien är att digitala verktyg är viktigt för 

inlärningen av ord samt att visuell inlärning hjälper elevernas förståelse och förenklar 

memoreringen av nya ord. Användningen av IKT är även tidssparande för läraren vilket 

innebär att fler områden kan täckas snabbare och dessutom så väcker IKT intresse hos 

eleverna. Resultatet visar också att en varierad och flexibel undervisning ger bäst 

kunskapsresultat samt att teknologi bör anpassas till traditionella undervisningssammanhang 

för att vara effektivt. 
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3.1.10 Language-related computer use: Focus on young L2 English learners in Sweden 

 

Sundqvist och Sylvén (2014) studie syftar till att se hur digitala medier på engelska utanför 

skolan påverkar kunskapen och inlärningen av engelska som andraspråk. 76 elever 

medverkade i studien, 25 pojkar och 51 flickor. Studien är kvantitativ och består av två delar. 

Den första delen bestod av ett frågeformulär som gav bakgrundsinformation angående 

elevernas kontakt med det engelska språket. Den andra delen bestod av språkloggböcker där 

eleverna skulle föra loggbok över hur ofta och hur mycket de kom i kontakt med det engelska 

språket på fritiden med hjälp av digitala medier.  Resultatet visar att datorspelande samt annan 

media motiverar eleverna samt ökar deras ordförråd. Resultatet visar dessutom att elevers 

självkänsla, angående förmågan att kommunicera på andraspråket, stärks. Värt att påpeka är 

att elever redan i ung ålder blir utsatta för det engelska språket, vilket gör det nödvändigt att 

sammanlänka inlärningen och erfarenheten i och utanför klassrummet. 

 

 

3.1.11 Computer-Assisted L2 English Language-related Activities Among Swedish 10-Year-

Olds 

 

Sundqvist & Sylvén (2012) studie syftar till att kartlägga elevernas kontakt med det engelska 

språket utanför skolan och hur spel och medier påverkar inlärningen och kunskapsnivån. 112 

elever i årskurs fyra deltog i studien. Studien använder sig av en kvantitativ metod i två delar. 

Den första delen bestod av ett frågeformulär som skulle ge bakgrundsinformation angående 

elevernas kontakt med det engelska språket. Den andra delen bestod av språkloggböcker där 

eleverna skulle föra loggbok över hur ofta och hur mycket de kom i kontakt med det engelska 

språket på fritiden med hjälp av digitala medier. Resultatet visar att teknologi, datorspel och 

annan media är en stor motivationsfaktor för att vilja lära sig engelska och något eleverna 

använder frekvent. De elever som var mest självsäkra över sin förmåga att använda sina 

språkkunskaper bestod till stor del av de som spelade datorspel. 

 

 

3.1.12 Gaming as an English Language Learning Resource among Young Children in Denmark 

 

Hannibal Jensen (2017) studie syftar till att se hur användningen av spel och medier påverkar 

inlärningen. Hannibal Jensens studie är även baserad på Sundqvist & Sylvéns (2014) studie. 

Det var 107 elever som deltog i studien. De 107 eleverna var uppdelade i två grupper, den ena 

gruppen bestod av 49 elever som startade sin engelskundervisning vid 8 års ålder och den 

andra gruppen bestod av 58 elever som startade sin engelskundervisning vid 10 års ålder. En 

kvantitativ metod användes i form av språk-loggböcker där deltagarna fyllde i hur många 

minuter av sin fritid under en veckas tid de spenderat på olika medieplattformar som innehöll 

muntlig eller skriftlig engelska.  

 

De språkfrämjande faktorer vilka kan utläsas är att det finns en positiv koppling mellan de 

elever som ägnar sin fritid till muntlig och skriftlig engelska och deras ordförråd. Dessutom 

visar resultatet att användningen av olika medieplattformar ökar elevernas motivation. 
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3.2 ANALYS 

3.2.1 Analys av artiklarnas metod 

 

De litteraturöversikterna som är inkluderade i översikten är Ortega Auquillas & Heras 

Urgilèss (2017) samt Klimovas & Kacets (2017). Ortega Auquilla & Heras Urgilès (2017) har 

ingen tydlig metod som redovisas till skillnad från Klimova & Kacet (2017) vilka beskriver 

metoden, urvalet av artiklar och redovisar i texten att de inkluderat 31 artiklar i studien samt 

inom vilken tidsram de samlat in artiklar.  

 

Hannibal Jensen (2017), Sundqvist & Sylvén (2014) och Sundqvist & Sylvén (2012) är 

kvantitativa studier vilka använde sig av språk-loggböcker där deltagarna fyllde i hur många 

minuter av sin fritid de spenderade på olika medieplattformar som innefattade det engelska 

språket. En skillnad är att Hannibal Jensen (2017) baserade sin studie på Sundqvists & 

Sylvéns (2014) studie samt att hon utvecklade loggboken på så vis att eleverna även skulle 

specificera om det vara muntlig eller skriftlig engelska de tog del av. 

 

Maduabuchi & Vivian (2016) och Charpentier Jiménez (2013) har i sitt kvantitativa 

insamlande av data använt sig av enkäter vilket även Al-Qallaf & Al-Mutairi (2015) och Öz 

(2014) gjorde. Maduabuchi & Vivian (2016) och Charpentier Jiménez (2013) enkäter bestod 

av elva frågor vardera. En skillnad är att Charpentier Jiménez (2013) hade två öppna frågor i 

slutet på sin enkät. Öz’s (2014) enkät var däremot tvådelad varav den första delen bestod av 

fem bakgrundsfrågor. Den andra delen bestod av 26 frågor till eleverna och 25 frågor till 

lärarna. Al-Qallaf’s & Al-Mutairi’s (2015) enkät stod ut från mängden då den bestod av 38 

påståenden vilka eleverna skulle ta ställning till.  

 

Alwehaibi (2015) och Bârbulet (2013) genomförde varsin experimentell studie med hjälp av 

kontroll- och experimentgrupper. De båda utvärderade deltagarnas resultat genom ett test de 

fick genomföra före och efter tidsperioden de genomfört studien på för att bedöma om 

experimenten lyckades och om elevernas kunskapsnivå ökade. Alwehaibi’s (2015) 

experiment sträckte sig över sex veckor medan Bârbulet’s (2013) sträckte sig över två 

terminer, vilket är en skillnad mellan studierna. Vi kan även se en skillnad angående 

tidsaspekten gentemot de tre studier vilka använde sig av loggböcker, där data endast 

samlades in under en vecka. 

 

Al-Qallaf & Al-Mutairi (2015) och Öz (2014) har förutom kvantitativa data även använt sig 

av kvalitativa data. Skillnaden är att Al-Qallaf & Al-Mutairi (2015) använde sig av en 

trestegsprocess vilket Öz (2014) inte gjorde. Al-Qallaf & Al-Mutairi (2015) har i sitt 

kvalitativa insamlande av data använt sig av intervjuer i fokusgrupper samt observationer. 

Intervjuerna i fokusgrupperna kan liknas med Öz’s (2014) kvalitativa insamlande av data då 

han använde sig av intervjuer med öppna frågor.  

 

Yunus, Nordin, Salehi, Sun & Embi (2013) var ensamma om att endast ha använt sig av 

kvalitativa data, då i form av djupgående intervjuer. Författarna rekommenderade att man i 

framtida forskning bör använda olika metoder för att kunna triangulera den insamlade datan 

och då nå högre validitet och reliabilitet i sin studie vilket även Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013, s. 58) påpekar. 
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3.2.2 Analys av artiklarnas urval av deltagare 

 

Den kvalitativa datan i Al-Qallafs & Al-Mutairis (2015) studie bestod av fokusgrupper med 

totalt 21 kvinnliga deltagare från den offentliga utbildningssektorn vilket visar en likhet i 

antalet deltagare med Yunus, Nordin, Salehi, Sun & Embis (2013) studie som hade 23 lärare 

som deltog. Öz’s (2014) studie utmärker sig då den hade mer än dubbla antalet deltagare i sin 

kvalitativa del av undersökningen. Den kvalitativa delen bestod av enskilda intervjuer med 

öppna frågor med 58 stycken verksamma lärare. Vår fundering är om resultatet blir lika 

djupgående när studierna har många deltagare eller om resultatet blir mer djupgående när de 

har färre deltagare när en kvalitativ ansats används? Vår oro är att om antalet deltagare i en 

kvalitativ studie är för många så kan svårigheter i analysen lättare uppkomma samt att 

tidsaspekten som studien utförs över bör tas i akt.  

 

Likheter mellan Hannibal Jensens (2017), Sundqvists & Sylvéns (2014) och Sundqvists & 

Sylvéns (2012) studier kan identifieras på antalet deltagare i studien samt att de alla använde 

sig av språkloggböcker. Hannibal Jensen (2017) och Sundqvist & Sylvén (2012) hade 107 

respektive 112 elever som deltog i studien vilket skiljer sig från Sundqvist & Sylvén (2014) 

som endast hade 76 elever som deltog. Vi anser att antalet deltagare i de tre studierna är 

tillräckligt många då eleverna ska fylla i statistik i sina språkloggböcker. Det är dock viktigt 

att ta hänsyn och vara kritisk till resultatet då det är elever i åldern 8–10 år som fyllt i 

språkloggböckerna. Det finns då en risk till att resultatet inte är fullt tillförlitligt samt att det är 

viktigt att vara kritisk till om resultatet är rimligt och realistiskt när analysen ska göras. 

 

Maduabuchi & Vivian (2016), Charpentier Jiménez (2013) och Al-Qallaf & Al-Mutairi 

(2015) respektive studier använde sig av enkät och hade 25 respektive 30 och 23 deltagare. Vi 

kan urskilja en skillnad mot Öz’s (2014) studie som hade 164 elever och 58 lärare som deltog 

och svarade på enkäten. Gällande användningen av enkät så anser vi att resultatet blir mer 

generaliserbart desto fler personer som deltar. Det är dock viktigt att urvalet representerar den 

verksamhet, den grupp eller det land som man vill generalisera till. 

 

Bârbulet (2013) och Alwehaibi (2015) använde sig av kontroll- och experimentgrupper i sina 

respektive studier. En skillnad är antalet deltagare i studierna. Bârbulets studie hade 31 

deltagare och Alwehaibis 96 deltagare, vilket är en stor skillnad. Bârbulets studie är mer lik 

Öz’s (2014) studie som använde sig av enkät till antalet deltagare och Alwehaibis till de 

studier som använde sig av språkloggböcker. Gällande antalet deltagare när det kommer till 

experiment- och kontrollgrupper reflekterar vi över hur resultatet påverkas av antalet 

deltagare och hur många deltagare i varje grupp som kan vara lämpligt. De respektive 

studierna har trots olika antal deltagare kommit fram till liknande effekter gällande 

användningen av IKT i engelskundervisningen vilket säger oss att antalet deltagare i dessa 

studier inte påverkar resultatet nämnvärt. 
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3.2.3 Analys av språkfrämjande och språkförhindrande effekter av IKT 

 

Motivation 

Hannibal Jensen (2017), Ortega Auquilla & Heras Urgilès (2017), Klimova & Kacet (2017), 

Al-Qallaf & Al-Mutairi (2015), Sundqvist & Sylvén (2014), Bârbulet (2013) och Sundqvist & 

Sylvén (2012) påvisar att teknologin ökar intresset och motivationen hos eleverna. Klimova & 

Kacet (2017), Al-Qallaf & Al-Mutairi (2015) och Yunus, Nordin, Salehi, Sun & Embi (2013) 

påpekar dessutom att teknologin och sociala medier som plattform, är en arena som eleverna 

är vana vid och uppskattar att arbeta med. Yunus, Nordin, Salehi, Sun & Embi (2013) belyser 

även att undervisningen blir mer meningsfull om elevernas kunskap från fritiden kopplas ihop 

och får ett samband med kunskapen i skolan vilket Sundqvist & Sylvén (2014) även belyser. 

Hannibal Jensen (2017), Sundqvist & Sylvén (2014) och Sundqvist & Sylvén (2012) påpekar 

även att datorspelande ökar elevernas motivation då de vill förstå materialet i de medier de 

medverkar i. En slutsats vi har kunnat dra från de olika studierna är att genom arbete med IKT 

så kan intresset och motivationen öka hos eleverna.  

 

Interaktion & samspel 

Maduabuchi & Vivian (2016) påpekar att de som blev utsatta för den moderna 

undervisningen visade ett större intresse för att vilja lära sig, diskutera, interagera och vara en 

del i de aktiviteter som pågick i klassrummet vilket även Öz (2014) berör. Öz (2014) 

fokuserade i sin artikel enbart på de effekter interaktiva whiteboards ger och påvisar att 

eleverna uppmuntras till att bli mer delaktiga när teknik används i klassrummet.  

 

Ortega Auquilla & Heras Urgilès (2017) och Al-Qallaf & Al-Mutairi (2015) påvisar att 

förutom att elevernas självkänsla ökar så vågar eleverna även interagera mer i klassrummet 

tack vare IKT då eleverna får möjligheten till att kunna träna mer hemma. Sundqvist & 

Sylvén (2014) och Sundqvist & Sylvén (2012) nämner något liknande i form av att de elever 

som spelade datorspel och kommunicerade på engelska i olika kontexter kände sig mer 

självsäkra än de som inte gjorde det. 

 

Individualisering 

Yunus, Nordin, Salehi, Sun & Embi (2013) och Charpentier Jiménez (2013) påpekar att 

modern undervisning stöttar en mer individualiserad inlärning än vad traditionell 

undervisning gör. Ortega Auquilla & Heras Urgilès (2017) belyser att teknologi är bra för 

individuell inlärning då eleverna kan träna på det de är i behov av, bland annat genom att de 

kan pausa hörövningar när de själva behöver, spela om avsnitt om och när de anser att det är 

nödvändigt samt att eleverna kan söka information och kunskap själva.  

 

Charpentier Jiménez (2013), Maduabuchi & Vivian (2016) och Al-Qallaf & Al-Mutairi 

(2015) påvisar också att inlärningen kan bli mer individualiserad tack vare IKT. Charpentier 

Jiménez (2013) belyser att individualiserad inlärning kan ske tack vare att eleverna kan arbeta 

i sin egen takt utan press från klasskamrater och dessutom söka information och kunskap på 

eget bevåg medan Maduabuchi & Vivian (2016) specifikt lyfter att IKT främjar elevernas 

självständiga arbete då eleverna själva kan söka upp nya ord och synonymer. Vi håller med de 

olika författarna angående att IKT är ett bra verktyg för att kunna individualisera inlärningen. 

Vi anser att det är viktigt att individualisera inlärningen då det finns elever i behov av andra 

strategier, arbetssätt och hjälpmedel. 
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Inlärning på distans/ samarbete 

Ortega Auquilla & Heras Urgilès (2017) åskådliggör att tack vare teknologin så kan eleverna 

arbeta från valfri plats samt lämna in uppgifter på distans. Charpentier Jiménez (2013) 

påpekar dessutom att teknologin möjliggör lärande på distans samt stödjer samarbete för 

individer på olika platser men också vid olika tider. Samarbete mellan individer är också 

något Yunus, Nordin, Salehi, Sun & Embi (2013) påpekar. Yunus, Nordin, Salehi, Sun & 

Embi (2013) poängterar dock att IKT kan vara platsbundet och att alla elever inte har tillgång 

till internet på andra platser än skolan och då inte kan använda det vid behov.  

 

Kreativitet 

Ortega Auquilla & Heras Urgilès (2017) och Yunus, Nordin, Salehi, Sun & Embi (2013) 

betonar att IKT är fördelaktigt för kreativiteten då eleverna kan använda olika 

redovisningsformer. Alwehaibi (2015) nämner att en kreativ redovisningsform som främjar 

elevernas muntliga förmåga är att de kan spela in sig själva, lyssna på det, göra om det om de 

vill förbättra sitt uttal för att till sist ladda upp det och skicka till läraren för feedback. Öz 

(2014) skiljer sig och framhäver specifikt att interaktiva whiteboards ger läraren möjligheten 

till att utforma en kreativ undervisningsmiljö.  

 

Autentiskt material 

Maduabuchi & Vivian (2016) framhäver att IKT ger eleverna möjligheten till att ta del av 

autentiskt material på målspråket vilket även Alwehaibi (2015) framhåller. Alwehaibi (2015) 

påtalar däremot specifikt att Youtube som verktyg ger eleverna möjlighet till att ta del av 

autentiskt material men poängterar att användandet av YouTube kan medföra begränsningar, i 

form av dålig ljudkvalité och slang och att det är viktigt att eleverna handleds i hur de ska 

använda applikationen. Yunus, Nordin, Salehi, Sun & Embi (2013) och Charpentier Jiménez 

(2013) lyfter att bloggar och sociala medier möjliggör autentiskt material för eleverna. 

Författarna påpekar dessutom att autentiskt material leder till ett meningsfullt lärande. 

Eleverna får även får möjligheten att använda målspråket i en verklig kontext och få respons 

från andra än endast läraren. Klimova & Kacet (2017) påvisar i sin studie att elever blir 

utsatta för målspråket och autentiskt material genom datorspel vilket Hannibal Jensen (2017), 

Sundqvist & Sylvén (2014) och Sundqvist & Sylvén (2012) också påpekar.  

 

Ordförråd 

Klimova & Kacet (2017) och Hannibal Jensen (2017) belyste i respektive artikel att IKT 

påverkar språkinlärningen positivt, mer specifikt beskriver de hur datorspelande ökar 

ordförrådet. Ordförrådet ökar på grund av att deltagarna behöver kommunicera med varandra 

samt ta del av instruktioner i spelet. De poängterar dock att det är viktigt att spelen väljs med 

omsorg för att vara språkfrämjande. Hannibal Jensen (2017) påvisar dessutom att det är 

viktigt att ta i beaktning hur spelet är konstruerat då den talade och skrivna engelskan kan 

variera från spel till spel. Maduabuchi & Vivian (2016) utmärker sig från de andra då de 

belyser att ordförrådet främjas av att använda YouTube i undervisningen. Bârbulet (2013) 

uppmärksammar att IKT är betydelsefullt för inlärningen av nya ord men specificerar inte en 

specifik applikation eller ett specifikt verktyg. 



 

 

 

24 

 

Tid 

Bârbulet (2013) framhäver att tid kan sparas in genom användningen av IKT om det används 

på rätt sätt, samt att kunskapsområden kan täckas snabbare. Öz (2014) nämner hur interaktiva 

whiteboards kan användas tidssparande på så vis att lärare och elever kan göra kommentarer 

på tavlan och spara ned. Kommentarerna kan sparas ned dels för att kunna tas upp vid ett 

senare tillfälle och dels för att kunna skickas till eleverna. Detta möjliggör att eleverna kan 

vara aktiva under genomgångar och inte behöva lägga fokus på att skriva av det som står på 

tavlan.  

 

Genom vår erfarenhet har vi märkt att fokus samt undervisningstid går åt till att eleverna ska 

anteckna. Genom att kunna spara ned anteckningar så kan dessa skickas till de elever som 

varit frånvarande samt till de elever som är i behov av extra stöd men även till resterande. 

 

Grammatik & stavning 

Al-Qallaf’s & Al-Mutairi’s (2015) resultat visar att eleverna skrev längre meningar samt att 

färre stavnings- och grammatikfel förekom då de kontrollerade texten innan de skulle 

publicera den på internet via bloggar. Att IKT skulle innebära färre fel motsades av Yunus, 

Nordin, Salehi, Sun & Embi (2013) som påpekade att eleverna oftare använde förkortningar 

när de skrev på datorn. De påpekade även att IKT förenklade plagiat och att inlärningen av 

grammatik och rättstavning tog skada på grund av de rättstavningsprogram som existerar.  

 

Feedback 

Al-Qallaf & Al-Mutairi (2015) påvisar positiva effekter i samband med användningen av 

elevbloggar och framhåller att elever uppskattar direkt feedback i form av kommentarer med 

emojis samt att eleverna även får möjligheten till att bearbeta sin text på direkten när de 

arbetar digitalt. Yunus, Nordin, Salehi, Sun & Embi (2013) påpekar också hur direkt respons 

via IKT uppskattas av eleverna. 

 

Kontroll i klassrummet & distraktion 

Maduabuchi & Vivian (2016) beskriver hur IKT i undervisningen kan resultera i svårigheter 

med att ha kontroll i klassrummet för lärarna. Yunus, Nordin, Salehi, Sun & Embi (2013) 

redogör att digitala verktyg kan innebära en distraktion i klassrummet och att eleverna inte tar 

arbetsuppgifter på allvar. Författarna menar att det kan bero på att digitala verktyg är en 

metod som eleverna inte är vana vid, och när undervisningen då inkluderar IKT blir eleverna 

exalterade vilket resulterar i att koncentrationen försvinner, och IKT blir då ett distraherande 

moment istället för språkfrämjande. 
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Tillgång och budget 

Maduabuchi & Vivian (2016) och Ortega Auquilla & Heras Urgilès (2017) beskriver i 

respektive studier hur en begränsad budget kan påverka tillgången till IKT. Ortega Auquilla & 

Heras Urgilès (2017) påpekar däremot att det finns många applikationer och verktyg som är 

språkutvecklande som är gratis. Charpentier Jiménez (2013) belyser att, även om en skola har 

budgeten att köpa in iPads, så kostar vissa applikationer och program ytterligare vilket kan 

medföra begränsningar i undervisningen.  

 

Charpentier Jiménez (2013) påpekar dessutom att den bristfälliga tillgången till IKT kan 

försvåra en sammanhängande och meningsfull undervisning. Detta då i form av att en inte kan 

förlita sig på lediga och fungerande datorsalar. Maduabuchi & Vivian (2016) framhäver att en 

icke-fungerande infrastruktur i landet bidrar till en bristfällig tillgång till IKT och digitala 

hjälpmedel. Att det skulle vara en bristfällig infrastruktur som försvårar inlärningen är inte 

något vi kan relatera till. Vi kan dock relatera till att det finns en bristfällig tillgång till IKT 

men då på grund av budget. 

 

Kunskap om IKT 

Charpentier Jiménez (2013) och Öz (2014) nämner det faktum att lärarnas brist på utbildning 

och kunskap inom ämnet bidrar till hinder i undervisning som inkluderar IKT. 

De båda artiklarnas författare påvisar att det finns flera fall där digitala verktyg finns på 

skolan men att lärarnas brist på kompetens leder till att resurserna blir oanvända eller inte 

nyttjas fullt ut vilket även Maduabuchi & Vivian (2016) nämner. 
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4. DISKUSSION  
 

Under rubriken resultatdiskussion diskuteras styrkor och svagheter i forskningen som 

kartlagts i denna översikten samt didaktiska konsekvenser av användandet av IKT i 

undervisningen av engelska som andraspråk. Rubriken efterföljs sedan av metoddiskussion 

där vi diskuterar styrkor och svagheter i vår egna översikt gällande den använda metoden. Till 

sist avslutas diskussionsavsnittet med rubriken behov av ytterligare forskning. 

 

4.1 Resultatdiskussion 
 

4.1.1 Styrkor och svagheter i forskningen som kartlagts 

 

I den här kunskapsöversikten har fokus legat på att identifiera effekterna av att använda IKT i 

undervisningen av engelska som andraspråk. De flesta effekter vilka nämnts i artiklarna har 

varit språkfrämjande och endast några få har fokuserat på de hinder som kan uppkomma när 

IKT används. Våra reflektioner går då mot om detta beror på att de negativa effekterna knappt 

existerar, om de är obetydliga på så vis att de inte påverkar inlärningen nämnvärt eller om det 

är så att det finns ett tomrum att fylla inom forskningen. Ytterligare funderingar är om man 

genomförde en studie som istället skulle fokusera på effekter av traditionell undervisning och 

om en sådan studie skulle genomföras så är vår fundering om fler språkförhindrande effekter 

av att integrera IKT i undervisningen hade kunnat påvisas. 

 

Metod 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 58) menar att man bör använda olika 

metoder för att kunna triangulera den insamlade datan och att man då kan nå högre validitet 

och reliabilitet i sin studie. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 57) 

rekommenderar dessutom att forskning bör bedrivas med olika metoder för att belysa olika 

synvinklar och information om ett fenomen. Vi lade märke till att de flesta forskarna i sina 

studier har använt sig av en kvantitativ metod. Vi skulle vilja se fler artiklar som använder sig 

av både kvalitativ och kvantitativ metod för att få ett bredare och mer pålitligt resultat. När en 

mixad metod används kan resultatet från den kvalitativa datan förklara det kvantitativa 

resultatet och vise versa vilket är fördelaktigt då forskning bör bedrivas med olika metoder för 

att belysa olika synvinklar och få information om ett fenomen, samt att resultaten från 

respektive metod kan skapa möjligheter till utformning av nya frågeställningar (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 57–58). 
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Tidsaspekt 

Bland de studier vi kartlagt kan vi se att tidsaspekten skiljer sig åt. Alwehaibi`s (2015) studie 

med kontroll- och experimentgrupper sträckte sig över 6 veckor medan Bârbulet’s (2013) 

studie med kontroll- och experimentgrupper sträckte sig över 2 terminer, vilket är en skillnad 

mellan studierna. Vi anser att gällande kontroll- och experimentgrupper så är det viktigt att ta 

i beaktning att ett positivt resultat kan bero på andra variabler än de man valt att undersöka, 

det är därför viktigt att vara kritisk till resultatet. 

 

Urval av deltagare 

De inkluderade studierna skiljer sig åt i både antal och typ av deltagare. Vi har dessutom sett 

att de studier som endast använde sig av lärare som deltagare uttryckte fler språkförhindrande 

effekter av användningen av IKT än de som använde sig av elever som deltagare. Vår 

fundering angående antalet språkfrämjande och språkförhindrande effekter som lyfts är om 

det kan bero på att eleverna inte har samma perspektiv på användningen av IKT som lärarna. 

Vi finner det värt att reflektera över om elevernas positiva inställning dessutom kan bero på 

att elevernas fritidsintressen länkas samman med skolan. 
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4.1.2 Didaktiska konsekvenser av forskningsöversiktens resultat av IKT i engelskinlärningen 

 

De språkförhindrande effekter vilka berörs i denna översikt är igenkänningsbara. Genom att 

vara medveten om de konsekvenser som existerar i samband med användandet av IKT så kan 

läraren arbeta förebyggande.  

 

Det har tidigare nämnts att IKT kan upplevas vara en distraktion i undervisningen och 

inlärningen om eleverna har brist på erfarenhet av digitala verktyg. Introduceringen av nya 

applikationer kan också leda till att eleverna blir exalterade och tappar koncentrationen. Vi 

anser därför att det är viktigt att förbereda eleverna och ge tydliga instruktioner samt att 

eleverna dessutom bör ges tid till att bekanta sig med arbetssättet och de applikationer de ska 

arbeta med. Vi förstår svårigheterna med att bibehålla kontrollen men har själva upplevt att en 

bra relation med eleverna underlättar för läraren.  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till att alla elever är individer och fungerar på olika sätt samt att 

gruppsammansättningen är av betydelse. Genom att inneha kunskap om de enskilda eleverna 

kan läraren få större kunskap om hur eleverna fungerar på gruppnivå och vilka anpassningar 

som kan tänkas behövas.  

 

Vi anser att IKT är ett bra verktyg för de elever som är i behov av extra stöd, då de har fler 

alternativ de kan använda som inte existerar i den traditionella undervisningen. Vi vet av egen 

erfarenhet att det finns elever med läs- och skrivsvårigheter. Genom att till exempel använda 

en iPad kan dessa elever få hjälp med rättstavning samt att de kan diktera in texten istället för 

att skriva och kan då delta i den ordinarie undervisningen. Dessutom finns ljudböcker, där 

man både kan lyssna och följa med i texten, vilket möjliggör att de elever som är i behov av 

detta kan bli inkluderade när läsning står på schemat. Vi vet även att det finns elever som inte 

vågar stå framför en grupp och redovisa. Genom användningen av IKT så ges alternativa 

redovisningsformer vilket innebär att dessa elever kan medverka i engelskundervisningen.  

 

Eftersom att alla elever fungerar olika så är det viktigt att hitta strategier som fungerar för den 

enskilda individen, som nämnts i flera artiklar så möjliggör IKT individuellt lärande i form av 

att eleverna kan arbeta i sin egen takt. Vilka arbetssätt och anpassningar som fungerar är 

något lärarna utvecklar kunskap om genom beprövad erfarenhet samt genom att ta del av den 

forskning som publiceras. Vi anser dessutom att det är viktigt att ta till vara på den kollegiala 

kunskapen som finns på arbetsplatsen och den kunskap som finns på digitala 

medieplattformar idag.  

 

IKT möjliggör inte enbart individuellt arbete utan främjar även möjligheten till samarbete 

både på plats och på distans. Det är dock viktigt att ha i åtanke att IKT kan vara platsbundet 

och att alla elever inte har tillgång till internet hemma samt att tillgången till internet på 

skolorna kan variera. Vi anser att lärare bör ha i åtanke att elever har olika förutsättningar och 

att de inte ska vara beroende av tillgång till internet och digitala verktyg på hemmaplan för att 

kunna göra hemuppgifter. Specifika elever ska heller inte kunna pekas ut på grund av brist på 

tillgång till internet. Vi anser därför att de läxor som ges i skolan bör vara i pappersform samt 

att det bör finnas läxhjälp på skolan där elever kan arbeta om de vill. 
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Att IKT inte ska ta över lärarens roll utan endast fungera som ett komplement i 

undervisningen har också berörts i kunskapsöversikten. Enligt vår uppfattning innebär det att 

läraren fortfarande har och bör ha ansvaret över innehållet och inte förlita sig på att material 

som finns på internet är anpassat till syftet och läroplanen, vilket kräver god planering av 

läraren när IKT ska integreras i undervisningen. 

 

Vi anser att IKT är ett användbart verktyg för att introducera eleverna till det engelska språket 

samt till att ta del av autentiskt material, som det traditionella undervisningsmaterialet inte 

kan. Genom att ta del av autentiskt material så anser vi att eleverna kan få mer kunskap om 

hur språket används i olika delar av världen. Det är även genom det autentiska materialet som 

en länk mellan den engelskan som eleverna lär sig på fritiden kan kopplas ihop med den 

engelskan som de lär sig i skolan. Genom att de olika kontexterna länkas samman skapas ett 

meningsfullt lärande. Vi anser dessutom att IKT är en bra motivationsfaktor för de flesta 

eleverna, då det är en arena de känner sig bekväma att arbete med och på. 
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4.3 Metoddiskussion 

 

Under avsnittet metod i den här forskningsöversikten diskuteras reliabilitet och validitet. Vi 

har tidigare nämnt att tidsaspekten varit snäv och att den bidragit till en avgränsad sökning 

samt urval av artiklar dock redovisas samtliga kriterier så att studien ska vara reproducerbar. 

Metoden är noggrant beskriven och samtliga inkluderade artiklar redovisas det har gjorts för 

att höja validiteten. 

 

En reflektion vi gjort under arbetsprocessen är att vi hade behövt skaffa mer information samt 

varit mer pålästa om databaserna innan arbetets start. Vi anser dock att de tabeller som finns i 

översikten bidrar till att förtydliga innehållet. I den löpande texten förklaras tabellerna 

ytterligare och bidrar till en större förståelse.  

 

Emellanåt har språkfrämjande och språkförhindrande effekter varit svåra att skilja åt då vissa 

faktorer varken är främjande eller hindrande. När generalisering ska ske så är det viktigt att ta 

hänsyn till vart studien har gjorts och vilka förutsättningar som finns. Som exempel kan vi se 

Maduabuchi & Vivian’s (2016) studie som genomfördes i Nigeria där de framhåller att det 

finns en bristfällig infrastruktur. Den bristfälliga infrastrukturen som finns i Nigeria kan vi 

relatera till i viss mån. Detta då tillgången till internet skiljer sig beroende på vart man 

befinner sig. Vi kan även relatera till att det skiljer sig mellan vilken tillgång skolor har till 

internet och antal hårdvaror. 

 

 

 

4.4 Behov av ytterligare forskning  
 

Kunskapsöversikten har sammanställt befintlig forskning för att synliggöra den redan 

existerande forskningen och på så vis förhindra att den upprepas, samt att framtida 

forskningsbehov synliggörs. IKT är föränderligt och nya hårdvaror och applikationer 

uppkommer kontinuerligt, det är därför viktigt att ny forskning produceras (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013, s. s15).  

 

Tillgången till IKT skiljer sig mer åt mellan Sverige och Taiwan, Costa Rica och 

Saudiarabien än vad Sverige och Danmark gör. Vi hade därför velat se mer forskning från de 

nordiska länderna samt övriga länder i Europa då skolsystemen är relativt likvärdiga vilket 

hade gjort det lättare att applicera och generalisera resultatet till Sverige. 

 

Det är dessutom önskvärt från vår sida att ytterligare forskning fokuserar på hur flerspråkiga 

elever vars inlärning av engelska inte är ett andraspråk, utan ett tredje eller fjärdespråk och 

hur de eleverna påverkas av användningen av IKT i sin språkinlärning. Vi anser att detta är 

viktigt då länder idag är mångkulturella på grund av händelser i världen vilket tvingar och har 

tvingat människor att fly, vilket i sin tur resulterar i att engelska inte är alla individers 

andraspråk. En aspekt vi vill lyfta är att ytterligare forskning även bör fokusera på de 

språkförhindrande effekterna då fokus i de artiklar vi inkluderat låg på de språkfrämjande 

effekterna.  
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5. Slutsats 
 

Att det engelska språket och teknologin är stort i dagens samhälle och i skolan är något vi 

nämnt i de inledande delarna och fortfarande håller fast vid. Detta stärks av att våra artiklar är 

utspridda på 5 världsdelar och 11 länder. 

 

Det finns en del negativa effekter och hinder av att använda IKT, men enligt vår åsikt är dessa 

hinder inte avgörande och är inte skäl nog till att man inte ska använda IKT i 

engelskundervisningen. Vår slutsats är att det krävs en noggrann planering av läraren för att 

inlärningen ska bli effektiv när IKT används i undervisningen och för att motivera eleverna. 

Vi anser att det är viktigt att länka samman den engelskan som eleverna lär sig i skolan och 

den de lär sig hemma och att IKT är ett bra verktyg till detta. Vi anser dessutom att IKT är ett 

bra verktyg för att kunna individualisera inlärningen då det finns elever i behov av andra 

strategier, arbetssätt och hjälpmedel. Vi tycker inte heller att lärarna ska ersättas av IKT utan 

att IKT ska vara ett komplement i undervisningen, vilket kräver en balansgång.  
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BILAGA 
 

Studier i tabellform 

Artikel Nyckelor

d 
Syfte Frågeställning Metod Urval Resultat 

1. Gaming 

as an 

English 

Language 
Learning 

Resource 

among 

young 

children in 
Denmark 
 
Signe 

Hannibal 

Jensen 
 
Danmark 

2017 

Extramural 

English, 

gaming, 

young 
learners, 

YELLs, L2 

vocabulary 

learning, 

SLA, usage-
based 

approach 

Syftet med studien 

var att se hur 

användningen av 

spel och medier 
påverkade engelsk 

inlärningen. 

Vilka aktiviteter är 

elever engagerade i 

och i vilken 

utsträckning samt 
finns det några 

könsskillnader?  
Vilka spelaktiviteter, 

på vilka språk, är 

unga engagerade i och 
i vilken utsträckning? 

Finns det 

könsskillnader? Finns 

det en korrelation 

mellan datorspelen 
och ordförrådet?  

En kvantitativ 

metod användes i 

form av 

“språkloggböcke
r” där deltagarna 

fyllde i hur 

många minuter 

av sin fritid 

under en veckas 
tid de spenderat 

på olika 

medieplattformar 

som innehöll 

muntlig eller 
skriftlig 

engelska. 

Det var 107 

elever som 

deltog i studien. 

De 107 eleverna 
var uppdelade i 

två grupper, den 

ena gruppen 

bestod av 49 

elever som 
började sin 

engelskundervis

ning vid 8 års 

ålder. Den 

andra gruppen 
bestod av 58 

elever vilka 

började sin 

engelskundervis

ning vid 10 års 
ålder. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Resultatet visade 

att spelande gav 

en positiv effekt 

på både talad och 
skriven engelska i 

klassrummet och 

att elevernas 

ordförråd var 

utökades. Att 
använda spel på 

fritiden hade 

också en 

motiverande 

effekt. 



 

 

 

 

 

Artikel Nyckelor

d 
Syfte Frågeställning Metod Urval Resultat 

2. The Use 

of iPad and 

Application

s for 
English 

Language 

Education 
 
Diego P. 

Ortega 

Auquilla & 
Gerardo E. 

Heras 

Urgilès 
 

 
Ecuador 

2017 

Technology, 

m-learning, 

iPad, 

educational 
applications, 

English 

education 

Syftet med 

artikeln var att 

framhålla 

applikationer och 
fördelar med att 

använda iPad i 

ämnet engelska 

som andraspråk. 

Det finns ingen tydlig 

frågeställning i 

artikeln. 

Författarna har 

genomfört en 

kunskapsöversikt 

där de kartlagt 
tidigare 

forskning och 

litteratur. Det 

finns dock inget 

metodavsnitt 
som beskriver 

hur de har gått 

tillväga när de 

gjort detta. 

Författarna 

beskriver inte 

sitt urval av 

forskningsartikl
ar men visar i 

referenslistan 

de 22 artiklarna 

vilka har 

inkluderats i 
översikten.  

De positiva och 

språkfrämjande 

effekterna som 

framhävs i 
artikeln är 

följande; fungerar 

bra för 

introduktion av 

nya 
arbetsområden 

samt att 

kreativiteten 

ökade. Att ge ut, 

lämna in uppgifter 
samt samarbete 

mellan eleverna 

förenklas också. 

Undervisningen 

blev även mer 
individualiserad 

tack vare att 

eleverna själva 

kan styra över vad 

de vill träna 
vidare på. De kan 

även pausa och 

spela om avsnittet 

de lyssnar på samt 

att skolböckerna 
finns online och 

därmed erbjuder 

eleverna 

möjligheten att 
fortsätta sina 

studier hemifrån. 

Författarna 

framhävde också 

att teknologi 
stöttar och främjar 

inlärningen samt 

motiverar 

eleverna. En 

negativ aspekt av 
användandet var 

att applikationer 

kan kosta pengar 

samt att det krävs 

internetuppkoppli
ng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Artikel Nyckelor

d 
Syfte Frågeställning Metod Urval Resultat 

3. Efficacy 

of 

Computer 

Games on 
Language 

Learning  
 
Blanka 

Klimova & 

Jaroslav 

Kacet 
 

 

Tjeckien 

2017 

computer 

games, 

videogames, 

language 
learning, 

non-native 

learners, 

effectivenes

s 

Syftet med den 

systematiska 

översikten var att 

kartlägga effekten 
av att spela 

datorspel samt 

lista fördelar och 

nackdelar av 

spelande för 
språkinlärning av 

ett främmande 

språk. 

Det finns ingen tydlig 

frågeställning i 

artikeln. 

Metoden som 

använts är 

litteratursökning 

i 4 olika 
databaser. För att 

artiklarna skulle 

bli inkluderade i 

översikten skulle 

de innehålla 
följande 

nyckelord: 

foreign language 

learning AND 

computer games, 
foreign language 

learning AND 

videogames, 

foreign language 

learning AND 
gaming. Efter att 

ha sett till att 

dessa ord var 

nyckelord lästes 

abstracts av 
artiklarna för att 

därefter 

efterföljas av 

läsning av hela 

artiklarna. 

Ett urval av 

studier har 

gjorts från 4 

olika databaser 
under perioden 

2010 till 

oktober 2016. 

De positiva och 

språkfrämjande 

effekterna som 

framhävs i 
artikeln är: 

eleverna blir 

utsatta för 

målspråket då de 

behöver förstå 
instruktioner såväl 

som kommunicera 

med andra 

spelare. 

Motivationen och 
engagemanget 

höjs hos eleverna 

tack vare 

datorspel samt att 

ordförrådet 
utökas. De 

negativa 

effekterna vilka 

framhävs i 

artikeln är hur 
datorspel kan 

medföra 

begränsningar i 

inlärningen då 

kontexten är 
specifik samt att 

de andra 

deltagarnas 

språkanvändning 
inte kan 

garanteras vara 

korrekt. 

Författarna 

påpekar att för att 
ett spel ska vara 

språkfrämjande så 

bör det väljas med 

omsorg samt att 

den som 
observerar ett spel 

är mer mottaglig 

för språket än den 

som spelar. 

Författarna 
betonar att det inte 

är tydligt om 

användningen av 

datorspel har flest 

positiva eller 
negativa effekter 

och 

rekommenderar 

därför att 

ytterligare 
forskning är 

nödvändigt inom 

området men att 

den inte endast 

bör fokusera på 
ordförrådet utan 

även andra delar 

av inlärningen 

som kan anses 

vara 
språkfrämjande. 

  



 

 

 

 

 

Artikel Nyckelor

d 
Syfte Frågeställning Metod Urval Resultat 

4. ICT and 

the 

Teaching of 

Reading 
Comprehen

sion in 

English as a 

Second 

Language 
in 

Secondary 

Schools: 

Problems 

and 
Prospects  
 
Chinyere 

Henrietta 

Maduabuchi 

& 

Emechebe 
Vivian I 
 
Nigeria  
2016 
 

 

  

Information 

and 

communicat

ion 
technology, 

Reading 

comprehensi

on, 

Problems, 
Prospect, 

English as a 

second 

language  

Syftet med studien 

var att identifiera 

positiva och 

negativa effekter 
med användning 

av IKT i 

läsförståelse i 

undervisningen av 

engelska som 
andraspråk.  

Vilka fördelar finns i 

samband med 

användningen av IKT 

i undervisningen av 
läsförståelse i 

gymnasiet? 

En kvantitativ 

metod användes i 

form av en 

beskrivande 
enkät. Enkäten 

bestod av elva 

frågor där lärarna 

skulle ta 

ställning till 
olika påståenden 

angående IKT. I 

artikeln framförs 

lärarnas svar i 

tabellform, där 
svaren redovisas 

i form av om de 

var positiva eller 

negativa. 

25 lärare deltog 

i studien från 9 

olika skolor, 10 

arbetade i den 
privata och 15 i 

den kommunala 

sektorn 

De positiva 

effekterna vilka 

framhävs i 

artikeln är att IKT 
har en viktig roll 

för elevernas 

motivation, 

engagemang och 

känsla av 
sammanhang av 

att kunna använda 

sig av autentiska 

material och 

källor när de 
arbetar med 

språkinlärning. 

IKT bidrog också 

till att eleverna 

blev mer 
självgående samt 

visade ett 

förbättrat 

ordförråd, 

grammatik och 
meningsbyggnad. 

En negativ aspekt 

av att använda 

digitala verktyg i 

landet var att 
infrastrukturen var 

bristfällig samt att 

skolan har en 

begränsad budget 
för inköp av 

utrustning samt att 

lärarna inte kände 

att de hade den 

kunskap de 
behövde. 

Ytterligare en 

negativ effekt av 

att använda IKT 

var att lärarna 
upplevde att det 

var svårt att 

bibehålla 

kontrollen i 

klassrummet samt 
att distraktioner 

uppkom i form 

med att eleverna 

hade tillgång till 

internet och andra 
webbsidor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Artikel Nyckelor

d 
Syfte Frågeställning Metod Urval Resultat 

5. The 

Impact of 

Using 

YouTube In 
EFL 

Classroom 

On 

Enhancing 

EFL 
Students' 

Content 

Learning  
 
Huda Omar 

Alwehaibi 
 
Saudiarabie

n 2015  

YouTube; 

Educational 

Technology; 

Methods of 
Teaching; 

English as a 

Foreign 

Language 

(EFL)  

Syftet med studien 

var att se vilken 

effekt, inlärningen 

av engelska som 
andraspråk fick av 

att integrera 

Youtube i 

undervisningen.  

Vilka effekterna ges 

av att integrera 

YouTube i engelska 

som 
andraspråksundervisni

ngen?  

Studien är 

kvantitativ och 

pågick i 6 veckor 

med 2 timmars 
undervisning 

varje vecka. 

Kontrollgruppen 

mottog 

traditionell 
undervisning 

medan 

experimentgrupp

en mottog 

traditionell 
undervisning 

kombinerat med 

undervisningen 

via Youtube. De 

båda grupperna 
tog del av samma 

kursinnehåll. 

Alla deltagare 

fick innan och 

efter studien 
genomföra ett 

test som bestod 

av 42 

flervalsfrågor. 

Resultatet visade 
att Youtube hade 

en positiv effekt 

för inlärningen. 

De elever i 
experimentgrupp

en visade större 

motivation till att 

vilja delta i de 

aktiviteter som 
berörde 

undervisningen 

under dessa sex 

veckor. 

96 studenter 

deltog i studien, 

varav 45 ingick 

i en 
kontrollgrupp 

och 51 ingick i 

en 

experimentell 

grupp. 

En positiv aspekt 

vilket främjar 

elevernas 

muntliga förmåga 
var att de använde 

Youtube som ett 

verktyg för att 

spela in sig själva 

och sedan ladda 
upp det så att 

läraren kunde ta 

del av det. 

Youtube ger även 

eleverna möjlighet 
att ta del av den 

kultur där 

engelska talas 

samt att de tar del 

av ett autentiskt 
material trots de 

negativa 

aspekterna så som 

dålig ljudkvalité, 

otydligt uttal, 
slang används 

samt att 

grammatiken i de 

klippen inte 

garanteras vara 
korrekt. 

Författaren anser 

dock inte att det är 

något att diskutera 
om YouTube ska 

ha en plats i 

klassrummet utan 

att diskussion bör 

ligga om hur man 
kan införliva det 

på bästa sätt som 

ett effektivt 

verktyg för att 

stärka inlärningen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Artikel Nyckelor

d 
Syfte Frågeställning Metod Urval Resultat 

6. Digital 

literacy and 

digital 

content 
supports 

learning - 

The impact 

of blogs on 

teaching 
English as a 

foreign 

language 
 
Charlene L. 

Al-Qallaf & 
Afar S.R. 
Al-Mutairi 
 
Kuwait 

2015 

Blogs, 

Kuwait, 

Libraries, 

Teachers, 
Social 

Media, 

Librarians, 

Digital 

Literacy, 
EFL 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av att 

integrera bloggar i 
undervisningen av 

engelska som 

andraspråk och 

om elevernas 

skriftliga förmåga 
utvecklades. 

Det finns ingen tydlig 

frågeställning i 

artikeln. 

Författarna 

använde sig av 

en 

trestegsprocess 
för att samla in 

kvalitativa och 

kvantitativa data. 

Det första steget 

var att eleverna 
skrev blogg 

under tolv 

veckor. Under 

dessa tolv veckor 

observerades 
flickornas 

bloggar. Varje 

vecka 

observerades och 

analyserades 
bloggarna utifrån 

följande kriterier: 

antal elever som 

skrivit 

blogginlägg, 
antal inlägg, 

grammatik och 

stavningsfel samt 

antal meningar. I 

slutet gjordes 
sedan en 

jämförande 

analys av vecka 

tre och vecka 
tolv för att 

synliggöra 

elevernas 

utveckling. Det 

andra steget 
bestod av en 

enkät som gavs 

ut i slutet av 

terminen. 

Enkäten bestod 
av 38 påståenden 

vars syfte var att 

identifiera 

elevernas 

attityder och 
uppfattningar 

angående att 

blogga. Det 

tredje steget 

innefattade 
fokusgrupper. 

Fokusgrupperna 

bestod av 21 

deltagare från 

den offentliga 
utbildningssektor

n och hade som 

syfte att fokusera 

på lärarnas 

uppfattningar av 
att använda 

sociala medier i 

undervisningen, 

vad de kunde 

tillföra och vilka 
problem som 

kunde 

identifieras.  

23 stycken 

flickor i femte 

klass samt 21 

kvinnor från 
den offentliga 

utbildningssekt

orn deltog i 

studien. 

Resultatet visade 

att efter dessa tolv 

veckor så skrev 

eleverna längre 
meningar samt 

hade färre 

stavnings- och 

grammatikfel. 

Eleverna 
motiverades även 

genom 

möjligheten att 

använda 

målspråket och ha 
en annan publik 

än endast läraren, 

att texterna var 

offentliga bidrog 

även till att 
eleverna tog ett 

större ansvar för 

sitt egna lärande 

samt blev mer 

motiverade och 
självständiga. 

Eleverna 

uppskattade även 

den direkta 

feedbacken de 
fick i form av 

kommentarer på 

bloggen. Det är 

viktigt att ha i 
beaktning vid 

arbete med sociala 

medier att 

elevernas 

integritet och 
säkerhet inte 

riskeras. Studiens 

resultat 

förespråkar en 

undervisning där 
traditionella och 

moderna 

undervisningsmet

oder integreras. 

Författarna 
rekommenderar 

att ytterligare 

forskning inom 

hur man 

undervisar i 
engelska som 

andraspråk inom 

grundskolan ska 

bedrivas.  Författa

rna uppmanar 
även att studierna 

bör upprepas vid 

flera tillfällen 

samt att 

undersökningen 
bör bedrivas 

under en längre 

tid för att 

säkerställa 

resultaten. 
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7. Teachers’ 

and 

students’ 

perception 
of 

interactive 

whiteboards 

in the 

English as a 
foreign 

language 

classroom 
 
Hüseyin Öz 
 
Turkiet 

2014 

Interactive 

whiteboard, 

teachers’ 

perceptions, 
students’ 

perceptions, 

English 

language 

teaching 
(ELT), 

foreign/ 

second 

language 

(L2), 
teaching and 

learning 

Syfte med studien 

var att undersöka 

lärares och elevers 

uppfattning och 
användning av 

Interaktiva 

WhiteBoards i 

engelskundervisni

ngen. 

1. Vad har lärarna för 

uppfattning om 

Interaktiva 

WhiteBoards? 
2. Vad har eleverna 

för uppfattningar om 

Interaktiva 

WhiteBoards? 
3. Varierar elevernas 
uppfattningar om 

Interaktiva 

WhiteBoards? 
3. Varierar lärarnas 

uppfattningar om 
Interaktiva 

WhiteBoards?  
 

 

  

Både kvalitativa 

och kvantitativa 

data samlades in. 

Den kvantitativa 
delen bestod av 

en tvådelad 

enkät. Den första 

delen bestod av 

fem 
bakgrundsfrågor. 

Den andra delen 

bestod av 26 

påståenden till 

eleverna och 25 
påståenden till 

lärarna. 

Elevernas enkät 

översattes till 

turkiska för 
förståelsens skull 

och inte 

missuppfatta 

påståendena. 

Den kvalitativa 
delen bestod av 

intervjuer med 

öppna frågor 

med vissa av 

lärarna, det 
gjordes för att 

stötta den 

insamlade 

kvantitativa 
datan. 

Det var 58 

lärare och 164 

elever varav 86 

var flickor och 
78 var 

pojkar, som 

deltog i studien. 

Artikeln påpekar 

hur Interaktiva 

WhiteBoards kan 

användas som ett 
språkfrämjande 

verktyg  
men diskuterar 

även de hinder 

och problem som 
finns eller kan 

uppkomma. De 

positiva effekterna 

författarna lyfter 

är: IWB fungerar 
som WhiteBoard, 

tv, videoskärm, 

overhead, cd-

spelare och dator 

och kan ses som 
ett allt-i-ett 

verktyg. 

Interaktiva 

WhiteBoards ger 

lärarna 
möjligheten till att 

kommentera på 

tavlan, att spara 

ned det som 

skrivits för att 
sedan kunna ta 

upp det vid behov. 

Den interaktiva 

tavlan ger 
eleverna 

möjligheten att bli 

mer delaktiga i 

undervisningen då 

de kan interagera 
med den samt ger 

en mer kreativ 

aspekt till 

inlärningen. Dessa 

faktorer väntas 
öka motivationen 

hos eleverna. 

Artikeln påpekar 

att det är viktigt 

att lärarna får 
utbildningen i hur 

Interaktiva 

WhiteBoards 

fungerar. En 

negativ aspekt att 
ha i åtanke är att 

en inte kan förlita 

sig på att tekniken 

alltid fungerar och 

det är därför 
viktigt att 

tekniken ska vara 

ett komplement 

till den ordinarie 

undervisningen. 
Författaren 

rekommenderar 

vidare forskning 

kring hur 

Interaktiva 
WhiteBoards 

används 



 

 

 

 

 

språkfrämjande i 

klassrummet.  
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8. 

Language-
related 

computer 

use: Focus 

on young L2 

English 
learners in 

Sweden 
 
Pia 

Sundqvist 

& Liss 

Kerstin 
Sylvén 
 
Sverige 

2014 
 

 

 

 

 

 

  

Computer-

assisted 
language 

learning, 

computer 

games, 

English 
language 

learning, 

self-report, 

ESL 

students, 
schoolchildr

en 

Syftet med studie 

var att se om och 
hur digitala 

medier på 

engelska utanför 

skolan påverkar 

kunskapen och 
inlärningen av 

engelska som 

andraspråk. 

Studien presenter 

följande fem frågor: 
Vilken typ av aktivitet 

engagerar eleverna? 

Hur mycket tid 

spenderar eleverna på 

vardera medier? Samt 
vilka digitala 

medievanor har 

eleverna? 

Studien är 

kvantitativ och 
bestod av två 

delar. Den första 

delen bestod av 

ett frågeformulär 

som skulle ge 
bakgrundsinform

ation angående 

elevernas kontakt 

med det engelska 

språket. Den 
andra delen 

bestod av en 

språk-loggbok 

där eleverna 

skulle föra 
loggbok över hur 

ofta och hur 

mycket de kom i 

kontakt med det 

engelska språket 
på fritiden med 

hjälp av digitala 

medier.  

Det var 76 

elever som 
medverkade i 

studien, varav 

25 var pojkar 

och 51 var 

flickor. 

Resultatet visade 

att datorspelande 
samt annan media 

motiverade och 

ökade elevernas 

ordförråd samt 

stärkte 
självkänslan 

angående 

förmågan att 

kommunicera på 

andraspråket. Värt 
att påpeka är att 

elever i ung ålder 

blir utsatta för det 

engelska språket, 

vilket gör det 
nödvändigt att 

bygga en bro 

mellan 

inlärningen och 

erfarenheten i och 
utanför 

klassrummet. 

Artikel Nyckelor

d 
Syfte Frågeställning Metod Urval Resultat 

9. Teaching 

English 

vocabulary 

through 
ICT´s  
 
Gabriel 

Bârbulet  
 
Rumänien 

2013 

English 

language 

vocabulary; 

Modern 
teaching 

methods; 

Traditional 

teaching 

methods; 
Technology-

based 

learning. 

Studiens syfte var 

att undersöka 

effektiviteten hos 

traditionella och 
moderna metoder 

för att utveckla 

elevernas 

ordförråd.   

Studien hade ingen 

tydlig frågeställning 

men den hade 

däremot tydliga mål. 
Studien ville 

undersöka vilka 

metoder för inlärning 

av nya ord som 

fungerade för 
eleverna. Studien ville 

definiera varför 

ordförrådet är viktigt, 

öka medvetenheten 

om hinder för 
inlärning av nya ord 

samt synliggöra 

fungerande metoder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna delades 

upp i två 

grupper, en 

experimentgrupp 
och en 

kontrollgrupp. 

Dessa grupper 

undervisades 

samma antal 
timmar av 

samma lärare. 

Kontrollgruppen 

fick traditionell 

undervisning och 
experimentgrupp

en fick modern 

undervisning och 

experimentet 

varade i två 
terminer. 

Eleverna fick 

göra ett test före 

studien 

påbörjades och 
ett efter studien 

avslutades för att 

mäta elevernas 

prestation. 

Studien räknas 
därför som 

kvalitativ. 

31 high-school 

elever 

medverkade i 

studien. 

De positiva 

effekterna som 

framhävs i studien 

är följande: 
digitala 

hjälpmedel är 

viktigt för 

inlärningen av 

ord, skapar 
intresse hos 

eleverna, visuell 

inlärningen 

hjälper elevernas 

förståelse och 
förenklar 

memoreringen av 

orden. 

Användningen är 

även tidssparande 
för läraren och 

man kan täcka fler 

områden 

snabbare. 

Resultatet visade 
att en varierad och 

flexibel 

undervisning ger 

bäst 

kunskapsresultat 
och för att 

effektivisera 

lärande bör ny 

metodologi 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

anpassas till 

traditionella 

lärsammanhang.  
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10. Pros 

and Cons of 

Using ICT 
in Teaching 

ESL 

Reading 

and Writing 
 
Melor Md 

Yunus, 
Norazah 

Nordin, 

Hadi Salehi, 

Choo Hui 

Sun & 
Mohamed 

Amin Embi 
 
Malaysia 
 
Publicerad 

2013 

Information 

and 

Communica
tion 

Technology 

(ICT), 

English as a 

Second 
Language 

(ESL), 

reading, 

writing, pros 

and cons, 
teaching, 

learning 

Syftet var att 

identifiera 

fördelar och 
nackdelar med att 

använda IKT vid 

inlärningen av 

engelska som 

andraspråk. 

Frågorna i intervjun 

var utformade för att 

svara på följande 
fråga: “Vilka fördelar 

och nackdelar finns 

det med att använda 

IKT i inlärningen av 

engelska som 
andraspråk?”. 

Studien är 

kvalitativ och 

bestod av 
djupgående 

semistrukturerad

e intervjuer. 

Intervjuerna 

gjordes på 
engelska och 

varade i 30 till 

45 minuter. 

23 lärare från 

tre områden i 

Malaysia 
deltog. Dessa 

23 valdes ut av 

praktiska och 

ändamålsenliga 

skäl.  

De fördelar vilka 

presenteras i 

artikeln är 
följande: sociala 

medier erbjuder 

autentisk kontakt 

med omvärlden 

och 
kommunikation 

på målspråket 

vilket resulterar i 

meningsfullt 

lärande och 
motivation. 

Förenklat 

samarbete 

möjliggörs, 

inlärningen kan 
bli mer 

individualiserad 

och effektiviserad 

samt varierande 

redovisningsform
er möjliggörs tack 

vare teknologin. 

IKT och sociala 

medier är en arena 
som eleverna är 

vana vid och 

genom att 

integrera den 

arenan i skolan 
kan eleverna 

uppleva ett större 

sammanhang och 

språkinlärningen 

får ett annat syfte. 
De nackdelar som 

presenteras i 

artikeln är 

följande: IKT kan 

vara distraherande 
när nya digitala 

verktyg 

introduceras i 

undervisningen då 

eleverna kan bli 
exalterade och då 

försvinner 

koncentrationen, 

uppgifter tas inte 

seriöst, 
läsinlärningen kan 

bli snabb men 

ytlig och eleverna 

använder sig av 

förkortningar i 
skrivuppgifter 

samt att det blir 

enklare för 

eleverna att 

plagiera material 
från internet. 



 

 

 

 

 

Tekniska problem 

kan även 

uppkomma vilket 

tar tid från 
undervisningen 

och elevernas tid 

att arbeta. 

Ytterligare 

nackdelar som 
nämns i artikeln är 

att IKT ofta är 

platsbundet, 

nätverksproblem 

uppkommer samt 
att vissa digitala 

verktyg kostar 

pengar och det 

finns en 

begränsad budget. 
Lärarna ser även 

att läxor via 

digitala verktyg 

ger eleverna 

möjlighet till 
andra 

bortförklaringar 

varför uppgiften 

inte är genomförd. 
 
Författarna 

påpekar att det är 
viktigt med en 

balanserad 

undervisningsmilj

ö samt att de 
rekommenderar 

ytterligare 

forskning inom 

området. De 

rekommenderar 
att inkludera 

enkäter, 

klassrumsobservat

ioner och 

intervjuer. Detta 
för att kunna 

triangulera den 

insamlade datan 

och nå högre 

validitet och 
reliabilitet i 

studien. De 

rekommenderar 

även att studien 

bör göras med 
studenter för att se 

om bilden mellan 

lärare och elever 

stämmer överens. 
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11. Costa 

Rican 

Teachers’ 

use of ICTs 
in the 

English 

language 

class 
 
William 

Charpentier 
Jiménez 
 
Costa Rica 

2013 

English 

Language 

Learning 

(ELL), 
educational 

technology, 

modern 

language 

teaching 
tools 

Syftet med studien 

var att ta reda på 

vilken roll IKT 

har i 
språkinlärningen, 

vilken kunskap 

lärarna innehar, 

vilken tillgång och 

hur mycket de 
använder IKT och 

teknologi. Studien 

fokuserar på de 

lärare som arbetar 

med elever i 
skolan och inte på 

de lärare som 

arbetar med elever 

på distans, därmed 

ligger fokus även 
på den 

undervisningen i 

skolan som 

kombinerar 
traditionella och 

moderna metoder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Hur stor tillgång 

har lärarna till 

teknologi? 
 
2. I vilken 

utsträckning känner 
sig lärarna förberedda 

att använda 

teknologin? 
 
3. Hur ofta använder 

lärarna IKT i 

engelskundervisninge
n? 

Författarna har 

använt sig av en 

kvantitativ metod 

för att samla in 
data. Den metod 

som används är 

enkät. Enkäten 

bestod av elva 

frågor. De första 
nio frågorna 

bestod av frågor 

som skulle 

graderas utifrån 

en skala från 1–
4. De två sista 

frågorna var 

öppna. Det tog 

10–15 minuter 

att genomföra 
enkäten.  

50 lärare 

erbjöds in till 

att delta i 

studien men det 
var endast 30 

lärare som 

deltog. Studien 

är begränsad i 

sitt urval av 
deltagare, då 

det endast var 

tidigare 

lärarstudenter 

som erbjöds att 
delta. Det var 

även endast de 

som vid 

tidpunkten 

arbetade på en 
offentlig eller 

privat 

grundskola som 

lärare i engelska 
som andraspråk 

som erbjöds. 

De fördelar som 

lyfts fram i 

artikeln är: 

elevernas 
inlärning kan bli 

mer 

individualiserad 

samt självständig 

samt att ångesten 
kan dämpas. 

Uppmuntra till ett 

meningsfullt 

situations lärande 

där eleverna får 
möjlighet att 

använda 

målspråket i 

autentiska 

kontexter samt att 
eleverna själva 

kan söka 

information och 

kunskap. 
Teknologi 

möjliggör lärande 

på distans och 

förespråkar en 

inlärningsmiljö 
som influeras av 

samarbete mellan 

individer. De 

nackdelar som 

lyfts fram i 
artikeln är att 

individuell 

inlärning kräver 

mycket och 

genomtänkt 
planering av 

läraren vilket är 

tidskrävande samt 

att lärarna i Costa 

Rica upplever att 
det finns en brist i 

tillgången till 

IKT.   
Författarna 

påpekar att 
teknologin inte 

ska ersätta läraren 

utan endast 

komplettera och 

att det är lärarens 
uppgift att lära 

eleverna att 

använda 

teknologin på 



 

 

 

 

 

bästa sätt. 

Resultatet i 

studien visar även 

att lärarna i Costa 
Rica har svårt att 

ta del av de 

positiva effekterna 

av att använda 

teknologi i 
språkklassrummet 

på grund av 

tillgången till 

digitala verktyg. 

Deltagarna i 
studien ansåg 

även att mer 

utbildning kring 

användandet av 

IKT krävs.  
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12. 

Computer-

Assisted L2 

English 

Language-
Related 

Activities 

Among 

Swedish 10-

Year-Olds 
 
Pia 

Sundqvist 

och Liss 

Kerstin 

Sylvén 
 
Sverige 
2012 

young 

learners, 

computer-

assisted 

language 
learning, 

digital 

games, 

motivation, 

extramural 
English, 

informal 

learning, 

second 
language 

acquisition 

Studiens syfte var 

att kartlägga 

elevers kontakt 

med det engelska 

språket utanför 
skolan och hur 

spel och medier 

påverkar 

inlärningen och 

kunskapsnivån. 

Författarna 

presenterar ingen 

frågeställning, utan 

förhåller sig till syftet 

med studien.  

Studien använder 

sig av en 

kvantitativ metod 

i två delar. Den 

första delen 
bestod av ett 

frågeformulär 

som skulle ge 

bakgrundsinform

ation angående 
elevernas kontakt 

med det engelska 

språket. Den 

andra delen 
bestod av en 

språk-loggbok 

där eleverna 

skulle föra 

loggbok över hur 
ofta och hur 

mycket de kom i 

kontakt med det 

engelska språket 

på fritiden med 
hjälp av digitala 

medier. 

112 elever i 

årskurs fyra 

deltog i studien. 

Resultatet visade 

att teknologi, 

datorspel och 

annan media var 

en stor 
motivationsfaktor 

för att vilja lära 

sig engelska och 

även något 

eleverna använde 
frekvent. De 

elever som var 

mest självsäkra 

över sin förmåga 
att använda sina 

språkkunskaper 

bestod till stor del 

av de som spelade 

datorspel. 
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