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Abstract

Children of today grow up in a digital world. Society becomes increasingly digitized, and as a 

result of that, the conditions for education have changed. Digital tools become more and more 

common in the classroom. The purpose of this essay is to find out what online websites can 

contribute to in the language classroom, and what other aspects teachers need to consider in 

conjunction with that. To do this we did a teaching material study on five websites developed 

for educational use. We have reviewed the websites to find out if pupils can access the central 

content for English F-3, by using the websites. The study will also focus on the gender 

perspective and what the websites can mediate to pupils in that respect. Our analysis shows 

that integration of websites in the language classroom can promote the pupils’ goal 

completion and their learning process. We can see that it requires that teachers have 

pedagogic competence. Our analysis shows that even if the websites can contribute to 

school’s knowledge mission, they can fail in other aspects, such as the schools value mission. 

Our conclusion is therefore that the teachers’ pedagogic competence is highly relevant, in that 

they must have so many different aspects to consider when planning lessons and what study 

material to use. 

Key words: Digital kompetens, Digital natives, Webbsidor, Engelska, Årskurs F-3, Internet, 
Genus. 
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Introduktion

Denna uppsats är en läromedelsanalys där vi har valt att granska fem utvalda webbsidor på 

internet som har relevans i engelskundervisningen för årskurs F-3. Vi kommer att undersöka 

vad dessa webbsidor kan bidra med till eleverna, och koppla det till grundskolans centrala 

innehåll för ämnet engelska. Eftersom dagens barn växer upp i en digitaliserad värld blir detta 

betydelsefullt att undersöka. Digitala verktyg är numera en naturlig och självklar del av vårt 

samhälle och barnen kommer till skolan med mer eller mindre digitala förkunskaper. Detta 

har resulterat i att skolans förutsättningar har ändrats, och det ställer nya krav på hur lärare 

bedriver sin undervisning, samt hur lärare kan ta till vara på elevers digitala kompetens. Marc 

Prensky (2010) berör detta och menar att en medvetenhet behöver skapas hos lärare om hur 

teknik kan integreras och hur lärare kan använda den för att skapa goda förutsättningar för 

lärande. Skolan, som traditionellt har använt fysiska läromedel i undervisningen, utmanas nu i 

att även integrera digitala läromedel i klassrummet. Att kunna använda modern teknik är även 

ett kunskapsmål i grundskolans läroplan som uttrycker att varje elev ska kunna ”Använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande” (Skolverket, 2011, s.14). I takt med samhällets digitala utveckling behöver skolan 

uppdatera lärarnas didaktiska kompetens kring digitala läromedel och hur de kan användas 

som ett hjälpmedel i klassrummet. 

       Att använda digitala hjälpmedel i undervisningen för engelska i tidiga åldrar, är något 

som blir allt mer aktuellt eftersom barn numera är uppväxta med bland annat digitala verktyg, 

leksaker och spel. Detta resulterar i att barn, i olika utsträckning, utvecklar digitala 

förkunskaper. Barn som är uppväxta i en digital värld kallas ibland för ”digital natives”. 

Trevor Dietrich och Sandra J. Balli (2014) beskriver att det innebär att barnen under sin 

uppväxt utvecklar ett så kallat digitalt språk. Prensky (2010) tar upp att lärare behöver få mer 

didaktisk kompetens i hur de kan använda digitala hjälpmedel i undervisningen. Maria Estling 

Vannestål (2009) redogör för hur användning av datorer i språkundervisningen kan resultera i 

ökad elevmotivation. Därför är det viktigt för eleverna att lärare utvecklar en medvetenhet om 

hur man kan använda sig av digitala hjälpmedel i undervisningen. Detta kan vara ett bra sätt 

för att behandla grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska, och för att elevers digitala 
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kompetens inte ska gå förlorad. Att använda internet i undervisningen ger också nya 

möjligheter att ta in omvärlden i klassrummet. Därför blir vårt fokus i denna uppsats att 

undersöka vad digitala läromedel, i form av webbsidor, kan bidra med när det gäller 

språkinlärning i engelskundervisningen för att utveckla elevers lärande i relation till 

grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska. 

Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad webbsidor på internet kan bidra med för elever 

och lärare i engelskundervisningen, samt vad de kan förmedla i form av färdigheter, 

kunskaper och grundskolans värden. Detta vill vi granska för att ta reda på om webbsidor är 

ett bra verktyg för att behandla det centrala innehållet i engelskundervisningen, samt om de 

främjar grundskolans värdegrund i fråga om jämlikhet. 

Frågeställningar

Utifrån syftet har dessa frågeställningar formulerats:

• På vilket sätt kan webbsidorna som analyserats bidra till att utveckla elevers 

färdigheter i relation till grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska årskurs F-3?

• Vad kan webbsidor förmedla i form av värdet jämlikhet i form av genus som 

grundskolan vilar på?

• I vilken mån kan webbsidorna bidra till pedagogiska vinster i engelskundervisningen?

Bakgrund 

I bakgrunden kommer vi att presentera två centrala nyckelord som är relevanta för vår 

uppsats. Dessa är; digital kompetens och digital natives. Därefter kommer vi att belysa vikten 

av att integrera webbsidor i engelskundervisningen, samt ta upp utmaningar som lärare kan 

ställas inför i samband med detta. Slutligen uppmärksammar vi vad webbsidor kan förmedla i 

form av olika värden, där vi fokuserar på skolans jämlikhetsuppdrag.
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Digital kompetens

En av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande är digital kompetens. Elsa Dunkel och 

Simon Lindgren (2014) belyser hur den digitala kompetensen har blivit allt mer aktuell i 

samband med samhällets ständiga förändring och utveckling. Författarna beskriver hur den 

digitala kompetensens betydelse har blivit allt större, som ett resultat av samhällets 

digitalisering. Det innebär att det skapas goda möjligheter för människor att leva i ett allt mer 

digitaliserat samhälle. Dunkel och Lindgren (2014) lyfter fram Europaparlamentets och 

Europeiska rådets definition av digital kompetens:

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 
arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande 

IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 
redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via 

Internet. (Dunkel & Lindgren, 2014, s.48)

I Lgr11 (Skolverket, 2011) finns begreppet digital kompetens med under skolans 

övergripande mål och riktlinjer. Där beskrivs det att elever ska kunna hantera modern teknik 

för olika typer av informations och kunskapssökande. 

Digital natives

Barn växer idag upp i en digitaliserad värld. Prensky (2006) har myntat uttrycket ”digital 

natives” för att beskriva dagens barn och ungdomar. Med det menar författaren att ungdomar 

idag är uppväxta med digitala verktyg och hjälpmedel, vilket resulterar i att dessa barn och 

ungdomar behärskar det digitala språket. Ulli Samuelsson (2014) belyser också detta och 

benämner det digitala språket som ett så kallat ”SMS-språk”. Hon menar att detta språk består 

av förkortningar och symboler som ofta kommuniceras via digitala verktyg, och hanteras 

skickligast av unga som är uppväxta med digitala hjälpmedel.

       Prensky’s begrepp ”digital natives” är något som har blivit omdiskuterat. Samuelsson 

(2014) lyfter fram att begreppet ”digital natives” har problematiserats av forskare. De menar 

att vuxna människor kan behärska det digitala språket minst lika bra, trots att de inte är 

uppväxta med digitala verktyg och hjälpmedel, och hävdar att det inte finns någon tydlig 
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skillnad mellan lärares och elevers digitala kompetens, så som Prensky (2006) anser att det 

gör (Helsper och Eynon 2010, citerad i Samuelsson, 2014). Forskarna menar att det finns 

ytterligare faktorer och aspekter som spelar in, så som exempelvis kön och erfarenhet. Därför 

är det inte helt enkelt att dra slutsatsen att det finns en tydlig skillnad, gällande digital 

kompetens, mellan barn och vuxna. Detta belyser även Estling Vannestål (2009) som 

beskriver hur barn som är uppväxta med digitala verktyg kan vara experter på vissa områden 

som exempelvis spel, men kan ha bristande kunskaper i andra delar som bland annat 

ordbehandling eller informationssökning. 

Varför integrera webbsidor i engelskundervisningen?

Det finns många fördelar med att använda digitala hjälpmedel i språkundervisningen. Jean 

Brewster, Gail Ellis och Denis Girard (2002) uppmärksammar detta, och beskriver att digital 

användning i undervisningen kan stimulera elever på olika sätt och på olika plan. Författarna 

menar att det exempelvis kan stimulera eleverna på ett psykologiskt plan, eftersom de oftast 

upplever digital användning som något som är roligt. De beskriver hur det i sin tur innebär att 

elever kan bli både motiverade och stimulerade. De poängterar också att det är bra med 

variation i undervisningen, vilket kan vara bra för elever med olika förutsättningar för att lära. 

Detta är även något som grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) nämner under stycket ”En 

likvärdig utbildning”. Där står det att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, s.8). För att uppnå detta behöver lärare skapa 

variation i undervisningen. Digitala läromedel i form av webbsidor främjar också elevers 

språkutveckling eftersom många av webbsidorna innehåller både ljud, bild och text som 

samspelar med varandra. Författarna pekar på att det är bra då eleverna förstår kontexten 

bättre och även minns vad de har lärt sig bättre när det är kopplat till ett sammanhang.

       Digitala hjälpmedel kan bidra med pedagogiska vinster. Estling Vannestål (2009) 

uppmärksammar den didaktiska frågan varför? I samband med det lyfter hon olika fördelar 

som digital användning kan bidra med i klassrummet. Hon menar att användning av datorer i 

språkundervisningen för med sig pedagogiska vinster som exempelvis variation i 

undervisningen. Estling Vannestål (2009) beskriver hur webbsidor kan bidra med varierande 

aktiviteter, bilder och färger och att det kan vara ett verktyg för att nå ut till elever med olika 

inlärningsstilar och förutsättningar. En annan fördel som hon lyfter är att webbsidor ger 
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möjlighet att anpassa undervisningen till elevers olika nivåer, förutsättningar och intressen. 

Vidare menar hon att dessa pedagogiska vinster kan resultera i ökad motivation hos eleverna. 

Dunkel och Lindgren (2014) beskriver i sin bok, som syftar till att inspirera verksamma lärare 

i att använda datorer som en naturlig del av undervisningen, hur användning av digitala 

läromedel i skolan kan bidra med att ge större möjligheter att individanpassa undervisningen 

till varje elev. 

       Internet har gjort det möjligt att ta in hela världen i klassrummet. Ett av grundskolans 

syften i ämnet engelska, årskurs F-3, är att elever ska ta del av olika kulturer. I grundskolans 

läroplan står det att elever ska utveckla sin förmåga att ”Reflektera över livsvillkor, 

samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där 

engelska används” (Skolverket, 2011, s34). Donna Walker Tileston (2004) beskriver att lärare 

kan ha lektioner över klassrumsgränserna och åldersgränserna då teknologin finns med i 

klassrummet. Estling Vannestål (2009) bekräftar detta när hon poängterar att internet gör det 

möjligt för elever att på ett autentiskt sätt kommunicera med andra utanför klassrummet och 

skolan. Hon menar att kommunikation innanför klassrummets väggar ibland kan kännas 

onaturlig och omotiverad. Internet skapar möjlighet för elever att exempelvis e-maila och 

chatta med barn från andra länder. Det resulterar i att elever får möjlighet att skriva för en 

större publik, där de får möjlighet att kommunicera och interagera med andra elever, samt 

möjlighet att skapa förståelse för andra kulturer. Att skapa förståelse för språk och andra 

kulturer är också något som ingår i läroplanens syfte för ämnet engelska. ”Undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av 

språkkunskaper” (Skolverket, 2011, s.34).

Utmaningar med digitala läromedel i undervisningen

Digitalisering i klassrummet utmanar läraren. Även lärare besitter olika mycket digital 

kompetens och digitala förkunskaper. Martin Pellerin (2014) berör detta i sin artikel, och 

menar att lärare är i ett stadie där digitaliseringen i skolan fortfarande är relativt ny och att 

lärarna ännu inte vet hur de på bästa sätt ska kunna använda dessa hjälpmedel i 

undervisningen. Detta är även något som Estling Vannestål (2009) berör. Efter 

undersökningar med olika aktiva lärare kan hon konstatera att många upplever att de hålls 

tillbaka på grund av sin egen inställning, och då framför allt rädslan för att använda digitala 
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hjälpmedel i undervisningen. Vidare menar Estling Vannestål (2009) att många lärare är rädda 

att hamna i ett underläge gentemot eleverna, när det gäller kunskap om användning av digitala 

hjälpmedel. Hon beskriver att många lärare har en föreställning om att barn hanterar digitala 

verktyg bättre än vuxna, eftersom barn har växt upp i en mer digitaliserad tid än vad vuxna 

har gjort. Estling Vannestål (2009) poängterar dock att så är inte alltid fallet, utan menar att 

elever och lärare många gånger har olika digitala kompetenser som kan komplettera varandra. 

       Digitala hjälpmedel i undervisningen bidrar till att lärare behöver ta sig an flera olika 

roller i klassrummet. Björn Marklund Berg och Anna-Sofia Alklind Taylor (2016) fokuserar 

även de i sin artikel på vilka utmaningar lärare ställs inför när de använder sig av teknik i 

undervisningen. De uppmärksammar att lärare kan ställas inför utmaningen att ta sig an olika 

roller i klassrummet, och beskriver hur lärare kan behöva agera i samband med det. 

Författarna belyser att digitala läromedel i form av webbsidor kräver att läraren är både 

administratör och handledare. Med det menar de att elever kan behöva stöttning när det gäller 

exempelvis navigering på webbsidor. Samtidigt behöver även läraren fokusera på lektionens 

syfte och att eleverna arbetar mot lektionsmålen. Vidare påpekar de att i ett klassrum med 

många elever kan det bli svårt för lärare med liten erfarenhet av digitala hjälpmedel att 

urskilja när elever behöver stöttning och handledning, samt när en elev inte jobbar och strävar 

mot undervisningens mål. 

       Ytterligare en utmaning som lärare behöver beakta är att det finns många aspekter att ta 

hänsyn till i val av material som ska användas i undervisningen. Lisa Hollis-Sawyer och 

Loreline Cuevas (2013) berör i sin forskningsartikel hur barn i tidiga åldrar kan bli utsatta för 

stereotypiska ideal i bild- och textböcker och menar att det kan påverka deras värderingar och 

identitetsskapande. Ett läromedel som behandlar många av grundskolans innehållspunkter 

under det centrala innehållet, kan brista när de bedöms ur andra perspektiv som exempelvis 

genus. Författarna menar att detta ställer krav på att lärare utvecklar en yrkesmedvetenhet om 

vilka budskap och värderingar olika läromedel kan förmedla. 

Vad kan digitala läromedel förmedla?

Det finns många studier på vad läromedel och dess innehåll kan förmedla för budskap till 

elever i skolan. Franziska Moser och Bettina Hannover (2013) behandlar detta i sin artikel, 

som fokuserar på perspektivet genus och hur det kan yttra sig i skolans material. De kommer i 
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sin undersökning fram till att läromedel kan representera en ojämn könsfördelning, samt 

framställa könen på ett generaliserande sätt där könen blir åtskilda efter exempelvis utseende 

och beteenden. Vidare menar de att många läromedel i samband med detta förmedlar en 

stereotypisk bild om traditionella könsroller som inte främjar skolans värderingar. 

       I grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) står det under avsnittet ”Skolans värdegrund”, 

om hur skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Även i skollagen 

framgår det att skolan ska främja jämställdhet och motverka kränkande behandling

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 
de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (Skollagen, 1, Kap 5§).

        Enligt författarna Hollis-Sawyer och Cuevas (2013), samt Moser och Hannover (2013) 

kan läromedel förmedla olika budskap och värderingar som kan påverka elever. De uppmanar 

läromedelsförfattare att i framtiden ta detta i beaktning när de utformar ett läromedel, på så 

vis att läromedlet ska leva upp till skolans uppdrag om jämställdhet. 

       Barn i tidiga åldrar är lättpåverkade i olika sammanhang där könsroller uppvisas. Detta är 

något som Richard Kolbe och Joseph C. La Voie (1981) uppmärksammar i sin artikel. Även 

de har gjort undersökningar av hur manliga och kvinnliga karaktärer framställs och förmedlas 

i utvalda bildböcker. Författarna har utgått från antalet gånger en manlig, respektive kvinnlig 

karaktär förekommer, samt hur traditionella könsroller förmedlas i form av uppdelning efter 

kön. Manliga karaktärerna dominerar i barnböcker, men författarna fastslår dock att 

barnböcker med tiden innehåller allt mer kvinnliga karaktärer. Trots detta framställs de ofta i 

form av stereotypiska roller och beteenden (Kolbe och La Voie, 1981)

Metod och material

Nedan kommer vi att presentera vilken typ av studie som vi har utfört. Vidare kommer vi att 

beskriva vårt tillvägagångssätt, samt hur urval och granskning av primärkällor har gått till. 

Metoden kommer även att innehålla en presentation av våra valda primärkällor, och slutligen 

kommer vi att behandla uppsatsens tillförlitlighet.
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Läromedelsanalys

För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att göra en läromedelsanalys. Det innebär att 

vi har tagit fram ett primärmaterial i form av webbsidor på internet som syftar till att utbilda 

elever i tidiga åldrar i ämnet engelska. Webbsidorna kommer att granskas utifrån olika 

kriterier och perspektiv som vi presenterar nedan. 

Primärkällor

Efter att ha tagit del av forskning kring digitala hjälpmedel som verktyg i 

språkundervisningen, valde vi att fokusera på utbildande webbsidor, riktade till elever i tidiga 

åldrar, som primärkällor. Detta valdes för att vi har stött på olika utbildande webbsidor i 

undervisningen under våra praktikperioder, samt att de är lättillgängliga och i många fall 

kostnadsfria. Vi har aktivt valt bort primärmaterial i form av applikationer på surfplattor. 

Detta val har baserats på att applikationer i de flesta fall behöver köpas, och därför inte är lika 

tillgängliga som webbsidor i många fall är. 

       I sökningsprocessen använde vi oss av olika sökord, i syfte att få fram vårt primärmaterial 

i form av webbsidor. Här blev vår sökmotor Google. De sökord som vi har använt oss av är: 

ESL, ELT, web page, online activities, young learners, elementary school, kids, learning och 

English i olika kombinationer. Dessa sökord och kombinationer gav varierade resultat där vi 

bland annat kunde hitta länkar till utbildande webbsidor via bloggar, Skolverket och andra 

källor med rekommendationer från aktiva lärare. För att nå dessa webbsidor kombinerades 

sökorden bland annat på följande vis; ”ESL, web page, och online activities”, eller ”young 

learners, web page och online activities”. 

       Vidare gjordes ett urval där vi beslutade vilka webbsidor som skulle användas och 

granskas, samt vilka som vi valde att utesluta. På de sidor som vi slutligen valde ut som 

primärkällor tittade vi på följande: att sidan hade ett pedagogiskt syfte, att den var anpassad 

efter vår målgrupp som är årskurs F-3, samt att tillgängligheten i fråga om navigation var 

relativt lätthanterlig för både elever och lärare. Slutligen valdes de sidor som var kostnadsfria 

att använda. Utifrån detta gjordes ett urval där vi aktivt valde att utesluta de webbsidor som 

inte hade ett pedagogiskt syfte. Därefter baserades urvalet på ifall webbsidorna inte upplevdes 

som aktuella för årskurs F-3, i fråga om kunskapsnivåer. Efter det slutliga urvalet återstod fem 
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webbsidor som presenteras under rubriken 3.5 Material.

Granskning av de valda primärkällorna

Under analysprocessen av vårt primärmaterial har vi valt att granska webbsidorna var och en 

för sig, och vår målgrupp i denna undersökning är elever i grundskolan årskurs F-3. Vi har 

utgått från fem grundfrågor där vi först har granskat webbsidans syfte, vad webbsidan kan 

bidra med, webbsidans tillgänglighet och layout. Detta redovisas i löpande text med 

kompletterande bilder från webbsidan. Slutligen och huvudsakligen har vi kopplat 

webbsidorna till grundskolan centrala innehåll för ämnet engelska i årskurs F-3, vilket 

redovisas i en mall, samt vad webbsidan kan förmedla i bild och text utifrån ett 

genusperspektiv.

       Mallen med grundskolans centrala innehåll redovisas i form av en tabell och innehåller 

totalt 12 innehållspunkter. I den finns det tre kolumner, varav den första spalten innehåller 

grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3, den andra kolumnen redovisar om 

webbsidan har behandlat respektive innehållspunkt i grundskolans centrala innehåll, och den 

tredje och sista kolumnen redovisar vilka innehållspunkter av det centrala innehållet som 

webbsidorna inte behandlar. Grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska består av tre 

huvuddelar. ”Kommunikationens innehåll”, där det finns totalt 4 innehållspunkter, ”Lyssna 

och läsa”, där det finns totalt 6 innehållspunkter, och ”Tala, skriva och samtala”, där det finns 

totalt 3 innehållspunkter. Dessa innehållspunkter utgör tillsammans grundskolans centrala 

innehåll i ämnet engelska F-3. 

       Vi har även valt att granska webbsidorna utifrån ett genusperspektiv. Det finns många 

perspektiv att granska i fråga om läromedel. Valet att använda ett genusperspektiv baserades 

på att det kan tillföra bra poänger till vårt diskussionsavsnitt omkring användning av 

webbsidor som läromedel i undervisningen, samt vad de kan förmedla och bidra med. Även 

här har vi granskat varje webbsida för sig, och likt den läromedelsundersökning som Kolbe 

och La Voie (1981) har gjort, har vi fokuserat på hur variationen av bilder på kvinnor och män 

ser ut, hur karaktärer framställs, samt vad de har för roller och utseende. Detta redovisas i 

löpande text med kompletterande bilder från webbsidan.

       Vi kommer att utgå från Mary Driver Leinbach, Barbera E. Hort och Beverly I. Fagots 

(1997) tolkning när det gäller genus. Deras definiering av genus bygger på ett socialt 



13

kategorisystem där skillnaden mellan vad som är manligt och kvinnligt konstrueras. Vidare 

beskriver de hur varje samhälle har sin egen version av genus vad gäller exempelvis regler, 

beteenden och utstyrsel. Driver Leinbach, E. Hort och I. Fagot (1997) tydliggör i sin artikel 

att barn kontinuerligt sätter ihop information från exempelvis böcker och media som 

förmedlar hur vardera könet, det vill säga genus, antas se ut. De menar också att olika typer av 

böcker och media förmedlar hur vardera könet, det vill säga genus, ska bete sig samt hur de 

ska tänka och känna. Därför väljer vi att applicera detta i vår undersökning där vi granskar 

websidorna utifrån ett genusperspektiv och utifrån det analyserar om webbsidorna främjar 

grundskolans värdegrund i fråga om jämlikhet. 

Material

Vi har analyserat följande webbsidor:

Webbsida 1. www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/literacy

Webbsida 2. www.kids-pages.com

Webbsida 3. www.learnenglishkids.britshcouncil.org/en

Webbsida 4. www.starfall.com 

Webbsida 5. www.kizphonics.com. 

Den första webbsidan vi har valt att granska är www.bbc.co.uk. Denna webbsida innehåller 

spel som är riktade till barn och elever i grundskolans i tidiga åldrar. Webbsidans utgivare är 

BBC som är ett brittiskt public service företag. Den andra webbsidan är www.kids-pages.com. 

Den här webbsidan innehåller olika aktiviteter för barn i tidiga åldrar i utbildande syfte, samt 

material som lärare kan skriva ut och använda i sin undervisning. Webbsidans utgivare är 

stiftelsen Kids’ Pages Cares i Colorado. Den tredje webbsidan är 

www.learnenglishkids.britishcouncil.org.en, och innehåller olika aktiviteter som alla har 

tillhörande arbetsblad som lärare har möjlighet att komplettera undervisningen med. 

Utgivaren av denna sida är den brittiska organisationen British Council. Den fjärde webbsidan 

heter www.starfall.com, och består av olika aktiviteter för barn som lär sig läsa och skriva 

engelska. Webbsidans utgivare är en utbildningsstiftelse som heter Starfall Education 

Foundation. Den sista och femte webbsidan heter www.kizphonics.com, och består av olika 

http://www.bbc.co.uk
http://www.bbc.co.uk
http://www.kids-pages.com
http://www.kids-pages.com
http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org.en
http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org.en
http://www.starfall.com
http://www.starfall.com
http://www.kizphonics.com
http://www.kizphonics.com
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aktiviteter för barn mellan åldrarna 3-8 år i syfte att lära dem att läsa, stava och skriva på 

engelska. Webbsidans utgivare är företaget Eduterials Limited i Hong Kong.

Tillförlitlighet

Vid användning av webbsidor som primärmaterial är det viktigt att ta hänsyn till reliabiliteten. 

Alan Bryman (2011) lyfter fram begreppet reliabilitet och menar att det berör frågan om en 

undersöknings tillförlitlighet. I vår uppsats har vi använt oss av mallar, i form av tabeller, som 

innehåller grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3. Detta använder vi som vårt 

analysverktyg, vilket förstärker uppsatsens reliabilitet eftersom det gör det möjligt att utgå 

från dessa mallar igen vid en ny granskning av webbsidorna. Ytterligare ett analysverktyg 

som vi har använt oss av är tidigare forskning där vi utgår från Kolbe och La Voies (1981) 

kriterier vid deras undersökning av läromedel. Detta har vi gjort för att stärka reliabiliteten i 

vår undersökning.

       Reliabiliteten kan påverkas av olika faktorer så som exempelvis om webbsidorna 

uppdateras med aktiviteter och bilder. Vid ändring av webbsidorna skulle en ny granskning 

troligtvis ge ett annat resultat än det som vi har fått. Det är något som vi har tagit i beaktning 

och är medvetna om.

       I analysen kommer vi att granska webbsidorna för att sedan koppla dem till grundskolans 

centrala innehåll i ämnet engelska F-3, samt analysera dessa ur ett genusperspektiv. Här 

framförs våra egna tolkningar av det centrala innehållet och dess innehållspunkter, samt hur 

genus framställs på respektive webbsida. Vår analys är ett resultat av en granskning som vi 

har gjort tillsammans. Vi bedömer att en granskning som två författare kan vara berikande i 

samband med de diskussioner som kan uppstå rörande webbsidorna och vad de kan bidra 

med, till skillnad från om vi gjort individuella granskningar. 

Analys 

Nedan kommer vi att presentera vår analys där vi granskar och förklarar webbsidornas syfte 

och utformning. Vi kommer att granska vad eleverna kan få ut av läromedlet i 

engelskundervisningen, om webbsidorna kan bidra till att utveckla elevers färdigheter i 

relation till kursplanens centrala innehåll i ämnet engelska F-3, samt vad webbsidorna kan 

förmedla till eleverna utifrån ett genusperspektiv. 
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       Analysen av grundskolans centrala innehåll kommer att presenteras i en tabell som visar 

vilka innehållspunkter i kursplanen för engelska F-3 som webbsidorna behandlar. I tabellen 

redovisas varje innehållspunkt för sig och till höger om dessa redovisas om webbsidorna 

behandlar innehållspunkterna eller inte. I vår analys om vad webbsidorna kan förmedla ur ett 

genusperspektiv kommer vi att utgå från tre utgångspunkter; variationen mellan män och 

kvinnor i form av bilder på webbsidan, vilka roller som bilderna representerar, samt 

karaktärernas utseenden i fråga om klädval. Slutligen kommer varje webbsidas analys att 

sammanfattas i en löpande text.

Webbsida 1 – www.bbc.co.uk

Denna webbsida, från det brittiska public service företaget BBC, innehåller aktiviteter i syfte 

att hjälpa barn att träna sin läs- och skrivfärdighet. Sidan innehåller spel som syftar till att 

träna olika förmågor som exempelvis hörförståelse, stavning, meningsuppbyggnad, rim, punkt 

och stor bokstav. 

Figur 1. Bild från spelet Pirate Spelling på www.bbc.co.uk

 Layouten innehåller tydliga instruktioner och bilder. Här navigerar spelaren sig fram genom 

att klicka på instruktionerna och bilderna för att komma vidare på sidan. Bilderna är tecknade 

och färgglada, samt innehåller teman som är bekanta för elever i tidiga åldrar. I fliken literacy 

finns det spel med olika svårighetsgrader som kan anpassas efter elevernas olika 

kunskapsnivåer. Till varje spel finns det möjlighet att skriva ut tillhörande övningsuppgifter 

som läraren kan använda i undervisningen som ett komplement till spelet. 
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Tabell 1 – Webbsida: www.bbc.co.uk

Grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3 Uppfylls Uppfylls inte
Kommunikationens innehåll   
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna X  
Intressen, personer och platser  X
Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används  X
Lyssna och läsa – reception   
Tydligt talad engelska och texter från olika medier X
Enkla instruktioner och beskrivningar X  
Olika former av enkla samtal och dialoger  X
Filmer och dramatiserade berättelser för barn  X
Sånger, ramsor, dikter och sagor  X
Ord och fraser i närmiljön, t.ex. på skyltar, i reklam och andra enkla texter  X
Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion   
Enkla presentationer  X
Enkla beskrivningar och meddelanden X
Sånger, ramsor och dramatiseringar  X

Webbsidan erbjuder pedagogiska spel som har två karaktärer, en tjej och en kille. Av 9 spel är 

dessa två huvudkaraktärer med lika mycket. Spelen innefattar olika teman som karaktärerna 

är klädda efter, exempelvis pirat, dykare och astronaut. Dessa fokuserar inte på ”manligt” 

eller ”kvinnligt”, i fråga om traditionella genusmönster. Karaktärerna är klädda på samma vis.

                              

                              Figur 2. Bild från spelet Alien punctuation på www.bbc.co.uk
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Efter att ha granskat och analyserat webbsida 1, med tabellen som utgångspunkt, kan vi avläsa 

att webbsidan behandlar tre innehållspunkter av grundskolans centrala innehåll i ämnet 

engelska F-3. En innehållspunkt behandlas under rubriken ”kommunikationens innehåll”, två 

innehållspunkter behandlas under rubriken ”Lyssna och läsa”, och ingen innehållspunkt 

behandlas under rubriken ”Tala, skriva och samtala”. Webbsidan behandlar således 3 av 

grundskolans 12 innehållspunkter ur det centrala innehållet för ämnet engelska F-3.  

       Vid granskning av webbsidan, utifrån ett genusperspektiv, tittade vi på vad den kan 

förmedla. Ur detta perspektiv kan webbsidan användas i undervisningen eftersom vår analys 

visar att variationen mellan män och kvinnor är jämn, samt att den inte förmedlar en 

generaliserande bild av traditionella könsroller, det vill säga genus.  

       Sammanfattningsvis behandlar webbsida 1, tre av grundskolans 12 innehållspunkter i 

ämnet engelska F-3. Webbsidan främjar, utifrån vår analys, grundskolans uppdrag om att 

motverka traditionella könsroller, det vill säga genus. 

Webbsida 2 - Kids-pages.com

Denna webbsida, från stiftelsen Kids’ Pages Cares i Colorado, innehåller olika aktiviteter i 

syfte att erbjuda varierande sätt att arbeta med engelska, så som flashcards, arbetsblad, 

berättelser/sagor, spel och pussel, alfabetet, rim och roliga historier, för att träna olika 

förmågor. Webbsidan fungerar som ett hjälpmedel som lärare kan använda sig av i 

undervisningen i pedagogiskt syfte, både för elever som har engelska som första- och 

andraspråk. Majoriteten av aktiviteterna på webbsidan är till för att skrivas ut och användas 

som arbetsblad i undervisningen. Layouten är färgglad och innehåller både text och tecknade 

bilder på framförallt människor och djur. Användaren av sidan navigerar vidare genom att 

klicka på de olika flikar som finns. Webbsidan innehåller inget ljud och inte heller övningar 

som går att anpassa till olika nivåer. 
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                Figur 3. Bild från webbsidans arbetsblad på www.kids-pages.com

Tabell 2 – Webbsida: www.kids-pages.com

Grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3 Uppfylls Uppfylls inte
Kommunikationens innehåll   
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna X  
Intressen, personer och platser X  
Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används  X
Lyssna och läsa – reception   
Tydligt talad engelska och texter från olika medier X
Enkla instruktioner och beskrivningar  X
Olika former av enkla samtal och dialoger  X
Filmer och dramatiserade berättelser för barn X  
Sånger, ramsor, dikter och sagor X  
Ord och fraser i närmiljön, t.ex. på skyltar, i reklam och andra enkla texter X  
Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion   
Enkla presentationer  X
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Enkla beskrivningar och meddelanden  X
Sånger, ramsor och dramatiseringar X

Fördelningen mellan kvinnor och män på webbsidans bilder är relativt jämn. Webbsidan visar 

dock en ensidig och generaliserande bild av genus. På bilder framgår hur männens yrkesroller 

framställs som bland annat polis, vedhuggare och mekaniker, medan kvinnornas yrkesroller 

består av exempelvis frisör, sjuksköterska och designer. På bilderna utför männen sporter som 

fotboll, golf och basket, medan kvinnorna utför sporter som konståkning och gymnastik. På 

ytterligare ett arbetsblad, som handlar om vardagssysslor i hemmet, framställs en ojämn 

fördelning mellan kvinnor och män. Arbetsbladet med vardagssysslor innehåller totalt 14 

stycken tecknade bilder, där kvinnor representeras på 13 stycken, medan männen endast 

representeras på en bild.

       På webbsidornas bilder förmedlas en generaliserande bild av hur män och kvinnor klär 

sig. Männen har ofta kläder som jeans och skjorta i färgerna blått och grönt, medan kvinnorna 

oftast har klänning och kjol i färgerna rosa och rött.

    

Figur 4. Bild på webbsidans arbetsblad från www.kids-pages.com
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När vi granskade webbsida 2, gav tabellen följande utfall. Webbsidan behandlar 5 

innehållspunkter av grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3, varav två under 

rubriken ”Kommunikationens innehåll”, tre stycken under rubriken ”Lyssna och läsa”, och 

ingen innehållspunkt behandlas under rubriken ”Tala, skriva och samtala”. Därför behandlar 

webbsidan 5 av grundskolans 12 innehållspunkter i ämnet engelska F-3. 

       Vid granskning av webbsida 2, utifrån ett genusperspektiv, visade analysen att 

fördelningen mellan män och kvinnor som representeras på bilder är relativt jämn. Vid 

granskning av hur män och kvinnor framställs på webbsidan, kan vi dra slutsatsen att den 

förmedlar en generaliserande bild av traditionella könsroller.  

       Sammanfattningsvis behandlar webbsida två, 5 av grundskolans 12 innehållspunkter i 

ämnet engelska F-3. Analysen visar även att webbsidan inte främjar grundskolans uppdrag om 

att motverka traditionella normer gällande genus. 

Webbsida 3 - www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Denna webbsida, från den brittiska organisationen British council, syftar till att hjälpa barn 

och elever att lära sig engelska med hjälp av olika aktiviteter. Webbsidan innehåller bland 

annat spel, sånger, korta historier och filmer där möjlighet finns att öva på exempelvis 

hörförståelse, läsförståelse, glosor och omvärlden. Webbsidan erbjuder både ljud och rörlig 

bild, och det finns även möjlighet för lärare att skriva ut arbetsblad som är kopplade till 

webbsidans olika aktiviteter. Till varje sång, film och berättelse medföljer animerade videos 

som är textade. För att navigera sig fram kan användaren klicka på både bilder och texter. 

Webbsidan riktar sig även till lärare och föräldrar för att ge råd och stöd på hur de kan hjälpa 

elever att utveckla sin engelska. Som besökare erbjuds möjlighet att skapa ett användarkonto 

där användaren kan delta i olika diskussionsforum, samt poängsätta olika aktiviteter. 

Webbsidans layout är färgglad och bilderna varierar mellan att vara tecknade och fotografier. 
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                        Figur 5. Bild från ett av webbsidans spel från www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

                           

                        Figur 6. Bild på ett av webbsidans arbetsblad från www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Tabell 3 – Webbsida: www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3 Uppfylls Uppfylls inte
Kommunikationens innehåll   
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna X  
Intressen, personer och platser X  
Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används X  
Lyssna och läsa – reception   
Tydligt talad engelska och texter från olika medier X  
Enkla instruktioner och beskrivningar X  
Olika former av enkla samtal och dialoger X  
Filmer och dramatiserade berättelser för barn X  

http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
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Sånger, ramsor, dikter och sagor X  
Ord och fraser i närmiljön, t.ex. på skyltar, i reklam och andra enkla texter X  
Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion   
Enkla presentationer X  
Enkla beskrivningar och meddelanden X
Sånger, ramsor och dramatiseringar X  

Webbsidans fördelning av män och kvinnor är jämn. På denna sida finns blandade aktiviteter 

som spel, sånger och arbetsblad i olika teman, och dessa framställs inte på ett generaliserande 

sätt. Det finns bland annat arbetsblad på yrken, sporter och sysslor med både män och kvinnor 

i mixade roller. Männen och kvinnornas klädsel är oftast neutral, men kan ibland tendera att 

bli uppdelade i olika färger och klädesplagg på ett generaliserande sätt. Exempelvis har 

pojkarna på webbsidans bilder oftast jeans och t-shirt i färger som blå och grön, medan 

flickorna på webbsidans bilder har klänning eller kjol i färgerna rosa och rött.    

     

Figur 7 och 8. Bilder på webbsidans arbetsblad och spel från www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Efter att ha granskat webbsida 3, visar analysen att webbsidan behandlar 12 av grundskolans 

innehållspunkter i det centrala innehållet för ämnet engelska F-3. Tre innehållspunkter 

behandlas under rubriken ”Kommunikationens innehåll”, 6 innehållspunkter under rubriken 
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”Lyssna och läsa”, samt tre innehållspunkter under rubriken ”Tala, skriva och samtala”. 

       När webbsida 3 granskades, ur ett genusperspektiv, kunde vi se att fördelningen mellan 

män och kvinnor som representeras på webbsidan är jämn, samt att den inte förmedlar 

generaliserande budskap ur ett genusperspektiv. 

       Sammanfattningsvis behandlar webbsida tre, samtliga 12 av grundskolans 12 

innehållspunkter i ämnet engelska F-3. Enligt vår analys främjar webbsidan grundskolans 

uppdrag om att motverka traditionella könsroller. 

Webbsida 4 - Starfall.com

Denna webbsida, som är skapad av en utbildningsstiftelse som heter Starfall Education 

Foundation, syftar till att utveckla elevers läsförståelse i engelska. Webbsidan innehåller olika 

aktiviteter som alfabetet, ”lära sig att läsa”, ”det är kul att läsa” och ”jag läser”. Under dessa 

kategorier kan användaren bland annat navigera sig fram till animerade filmer, berättelser, 

sånger och fabler. Syftet med denna webbsida är att elever ska lära sig att läsa engelska med 

hjälp av bild och ljud. Varje film, sång och berättelse går att lyssna på och möjlighet ges att 

höra specifika ord var för sig. Webbsidans layout består av färgglada och tecknade bilder, 

samt text som användaren navigerar sig fram till, genom att klicka sig vidare på. Webbsidan 

erbjuder inga arbetsblad att jobba vidare med i klassrummet.

        

     Figur 9 och 10. Bilder på webbsidans startsida och spel från www.starfall.com

Tabell 4 – Webbsida: www.starfall.com

Grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3 Uppfylls Uppfylls inte
Kommunikationens innehåll   
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Ämnesområden som är välbekanta för eleverna X  
Intressen, personer och platser X  
Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används X
Lyssna och läsa – reception   
Tydligt talad engelska och texter från olika medier X  
Enkla instruktioner och beskrivningar X  
Olika former av enkla samtal och dialoger X
Filmer och dramatiserade berättelser för barn X  
Sånger, ramsor, dikter och sagor X  
Ord och fraser i närmiljön, t.ex. på skyltar, i reklam och andra enkla texter X  
Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion   
Enkla presentationer  X
Enkla beskrivningar och meddelanden  X
Sånger, ramsor och dramatiseringar X  

Webbsida 4 innehåller olika typer av aktiviteter med pojkar och fickor som karaktärer. 

Fördelningen mellan könen är relativt jämn, men kan i vissa fall bidra med ett generaliserande 

budskap. Webbsidan förmedlar inga specifika könsroller, men den skiljer ofta könen åt i form 

av färger som representerar vad som är ”typiskt flickigt” respektive ”typiskt pojkigt” ur ett 

traditionellt genusperspektiv.

       

Figur 11 och 12. Bilder på ett av webbsidans spel från www.starfall.com
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När vi granskade webbsida 4, visar vår analys utifrån tabellen följande. Webbsidan behandlar 

10 innehållspunkter av grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3. Under rubriken 

”Kommunikationens innehåll” behandlas tre innehållspunkter, under rubriken ”Lyssna och 

läsa” behandlas 6 innehållspunkter, och under rubriken ”Tala, skriva och samtala” behandlas 

en innehållspunkt. Webbsidan behandlar således 10 av grundskolans 12 innehållspunkter för 

ämnet engelska F-3.  

       Efter granskning av webbsida 4, ur ett genusperspektiv, visar vår analys att fördelningen 

mellan könen är relativt jämn. Webbsidan förmedlar inga generaliserande roller, men delar 

dock upp könen efter färger på kläder vilket kan förmedla ett generaliserande synsätt i fråga 

om traditionella genusmönster. 

       Sammanfattningsvis behandlar webbsida fyra, 10 av grundskolans 12 innehållspunkter ur 

det centrala innehållet i ämnet engelska F-3. Analysen visar även att webbsidan inte främjar 

grundskolans uppdrag om att motverka traditionella könsroller. 

Webbsida 5 – Kizphonics.com

Denna webbsida, skapad av företaget Eduterials Limited i Hong Kong, innehåller olika 

övningar och aktiviteter i syfte att träna elevers förmågor i engelska med hjälp av ljud och 

bild. Webbsidan använder ljud som metod för att hjälpa elever att skapa en medvetenhet om 

hur ord är uppbyggda och hur dem låter, för att bidra till deras läsutveckling. Fokus på denna 

sida är att träna elevers hörförståelse och läsförmåga. 

       Denna webbsida innehåller huvudrubriker med olika aktiviteter och övningar som 

exempelvis arbetsblad, videos, spel och sånger. Till dessa övningar och aktiviteter ges 

möjlighet att välja vilken åldersinriktning användaren vill ha. Där går det att välja mellan 

förskola, förskoleklass, samt mellan årskurserna 1-3. Layouten bidrar mestadels med 

textinstruktioner som innehåller inslag av färger och tecknade bilder.
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         Figur 13 och 14. Bilder på webbsidans valmöjligheter och spel från www.kizphonics.com.

Tabell 5 – Webbsida: www.kizphonics.com

Grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3 Uppfylls Uppfylls inte
Kommunikationens innehåll   
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna X  
Intressen, personer och platser  X
Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används  X
Lyssna och läsa - reception   
Tydligt talad engelska och texter från olika medier X  
Enkla instruktioner och beskrivningar X  
Olika former av enkla samtal och dialoger  X
Filmer och dramatiserade berättelser för barn  X
Sånger, ramsor, dikter och sagor X  
Ord och fraser i närmiljön, t.ex. på skyltar, i reklam och andra enkla texter  X
Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion   
Enkla presentationer  X
Enkla beskrivningar och meddelanden  X
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Sånger, ramsor och dramatiseringar X  

Webbsida 5 innehåller knappt några karaktärer i form av män och kvinnor. De arbetsblad som 

finns innehåller snarare bilder på bland annat föremål och djur, och därmed framställs ingen 

tydlig fördelning mellan könen.

       Vid granskning av webbsida 5, visar analysen att webbsidan behandlar 5 av grundskolans 

12 innehållspunkter ur det centrala innehållet i ämnet engelska F-3. Under rubriken 

”Kommunikationens innehåll” uppfylls en innehållspunkt. Under rubriken ”Lyssna och läsa” 

behandlas tre innehållspunkter, och under rubriken ”Tala, skriva och samtala” behandlas en 

innehållspunkt. Därför behandlas 5 av grundskolans 12 innehållspunkter i ämnet 

engelska F-3.

       När vi har granskat webbsida 5, ur ett genusperspektiv, visar analysen att fördelningen 

mellan könen inte går att utläsa därför att karaktärerna framställs i form av föremål och djur. 

Sammanfattningsvis kan vi därför se att webbsidan inte går att utvärdera ur ett 

genusperspektiv på grund av frånvaro av genusnormer. Analysen visar att sidan behandlar 5 

av grundskolans 12 innehållspunkter ur det centrala innehållet i ämnet engelska F-3. 

Sammanfattning av analys

Webbsidornas gemensamma syfte är att fungera som ett pedagogiskt verktyg för elever i 

tidiga åldrar, men dem kan variera i form av vilka förmågor som eleverna erbjuds att träna på. 

Webbsidorna bidrar med varierande perspektiv. Webbsida 2 har större fokus på lärarens 

perspektiv eftersom den bidrar med material som lärare kan använda i undervisningen i form 

av bland annat arbetsblad. De resterande webbsidorna har ett större fokus på elevens 

perspektiv. På dessa webbsidor kan eleven själv aktivt arbeta med de olika aktiviteter som 

erbjuds, då webbsidorna är konstruerade att vara webbaserade. Webbsidorna erbjuder även 

varierande layouter, men gemensamt för alla är att de i varierande grad innehåller färgglada, 

tilltalande och tecknade bilder. Webbsida 3 är den enda primärkällan i vår analys som 

använder bilder och videor som inte bara är animerade, utan också fotografier. Navigeringen 

på samtliga webbsidor är lätthanterlig och gemensamt är att sidans användare klickar sig 

vidare genom text och bild. 

       Genom att använda sig av samtliga webbsidor som vi har granskat, erbjuds elever att 
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träna på och utveckla olika förmågor som bland annat läsförståelse, hörförståelse, samt sin 

kommunikativa förmåga. Detta skapar möjlighet för elever att behandla det centrala innehållet 

som finns i grundskolans läroplan i ämnet engelska F-3. Det kan även skapa förutsättningar 

för en varierande undervisning.

       När lärare använder webbsidorna i undervisningen kan dessa, med hjälp av sina bilder, 

bidra till att förmedla olika värden till elever som ingår i grundskolans värdegrund som 

exempelvis jämlikhet (Skolverket, 2011). De webbsidor som vi har analyserat innehåller ett 

stort utbud av bilder. Vi har granskat dessa bilder ur ett genusperspektiv och kan konstatera att 

det varierar mellan de olika webbsidorna i fråga om vad som förmedlas och hur karaktärer 

framställs. Vissa webbsidor innehåller bilder på män och kvinnor i roller och utseenden som 

kan ses som stereotypa och generaliserande, medan andra har en mer jämn fördelning mellan 

könen, samt ett neutralt uttryckssätt.

       Vi har granskat webbsidorna utifrån två perspektiv. Det första perspektivet innefattar 

huruvida webbsidorna behandlar innehållspunkterna ur grundskolan centrala innehåll i ämnet 

engelska F-3, och det andra perspektivet innefattar om webbsidorna förmedlar ett jämlikt 

budskap mellan kvinnor och män, i fråga om genus, utifrån grundskolans värdegrund och 

uppdrag. Sammanfattningsvis visar vår analys att endast en av fem webbsidor behandlar både 

grundskolans 12 innehållspunkter i det centrala innehållet för ämnet engelska F-3, samt 

främjar grundskolans uppdrag om att förmedla jämlikhet och motverka traditionella 

könsroller. 

Diskussion

Slutsatsen vi kan dra utifrån vår analys är att samtliga webbsidor som vi har granskat kan 

bidra med olika delar till engelskundervisningen. Detta blir tydligt när webbsidorna kopplas 

till grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3. Vi kan även se att webbsidorna 

varierar i fråga om vad de förmedlar i form av värden och budskap ur ett genusperspektiv.

       Som lärare är det ens uppdrag att förhålla sig till grundskolans läroplan och dess centrala 

innehåll i respektive ämnen. Vi har i vår analys bland annat granskat huruvida olika 

pedagogiska webbsidor kommer åt innehållspunkterna ur det centrala innehållet i ämnet 

engelska F-3. Här kom vi fram till att vår analys av webbsidorna, utifrån måluppfyllelse, gav 

varierande resultat. Vår analys visade att webbsidorna i olika grad kan bidra till att främja 

elevers olika förmågor så som hörförståelse, läsförståelse, kommunikation, samt att tala och 
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skriva. Dessa förmågor kan eleverna träna på med hjälp av webbsidor, eftersom de erbjuder 

olika aktiviteter som bland annat spel, sånger och arbetsblad, som i sin tur bidrar till en 

varierad undervisning. Brewster, Ellis och Girard (2002) belyser att variation i undervisningen 

är bra för att fånga upp alla elever med olika förutsättningar för att lära. Webbsidorna bidrar 

också till att utmana elever på olika nivåer. Här kan läraren stötta eleven och därmed 

individanpassa till den nivå som passar eleven bäst. 

       Att kunna variera undervisningen och individanpassa den efter elevers olika nivåer och 

förutsättningar är något som skolan, enligt Lgr11 (Skolverket, 2011), ska sträva efter för att 

främja en likvärdig utbildning. Estling Vannestål (2009) poängterar dessutom hur digitala 

hjälpmedel främjar variation, och menar att det kan leda till ökad elevmotivation, vilket i sin 

tur kan resultera i bättre villkor för lärande. Vid vår granskning av webbsidorna kan vi se att 

de erbjuder många varierande aktiviteter som i många fall går att individanpassa efter 

elevernas olika nivåer. Webbsidorna erbjuder även en varierande layout i fråga om bilder och 

färger, vilket Estling Vannestål (2009) menar är bra för att nå ut till elever med olika lärostilar. 

Med detta i åtanke ser vi att webbsidorna kan bidra till en ökad elevmotivation i 

undervisningen, och därför främja elevers lärprocesser i ämnet engelska. 

       Barn växer idag upp med olika digitala förutsättningar. Estling Vannestål (2009) 

beskriver att elever kommer till skolan med en varierad grad av digital kompetens. 

Användning av webbsidor i undervisningen kan bidra till att vidareutveckla elevers digitala 

kompetens, som ses som en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. När webbsidor 

används i undervisningen kan de utveckla elevers digitala kompetens. Därmed kan de bidra 

till att uppfylla ett av de övergripande målen och riktlinjer gällande 

modern teknik och olika typer av kommunikation, som finns med i grundskolans läroplan 

(Skolverket, 2011).

       Användning av webbsidor i engelskundervisningen kan även bidra till att få in världen i 

klassrummet. Walker Tileston (2004) beskriver hur undervisningen genom digital användning 

har fått ytterligare en dimension. Webbsida 3 erbjuder exempelvis elever att registrera ett 

konto som ger möjlighet för dem att kommunicera via ett diskussionsforum där de själva kan 

tycka till om aktuella ämnen som webbsidan behandlar. Det ger elever möjlighet att 

kommunicera med andra barn från olika delar av världen. Här kan vi se tydliga kopplingar till 

grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3, där kommunikation är ett av målen. 
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Estling Vannestål (2009) menar att detta gör det möjligt för elever att skriva för en större 

publik utanför skolans och klassrummets gränser. Detta menar hon kan bidra till att elever 

motiveras att anstränga sig extra.

       Enligt vår analys ser vi att webbsidor kan bidra med att främja och behandla många av 

innehållspunkterna i det centrala innehållet för engelska i årskurs F-3. Något som vi kom fram 

till var att även om webbsidan behandlar många av grundskolan innehållspunkter, i varierande 

grad, räckte det inte bara med det för att avgöra webbsidans kvalitet och relevans. Det finns 

även många andra faktorer som spelar in, exempelvis webbsidans layout, tillgänglighet och 

vilka budskap som kan förmedlas. 

       Moser och Hannover (2013) förklarar hur läromedel kan förmedla budskap som inte 

främjar skolans värderingar. Ett av grundskolans uppdrag är att motverka traditionella 

könsroller (Skolverket, 2011). Författarna beskriver att de efter undersökningar har 

konstaterat hur läromedel inte alltid främjar skolans värderingar i fråga om jämställdhet. I 

Hollis och Cuevas (2013) resultat fastslås att många läromedel har en ojämn fördelning 

mellan könens representationer, samt att män och kvinnor kan framställas på ett 

generaliserande sätt. Författarna diskuterar hur detta kan påverka elever på olika sätt, som 

exempelvis deras värderingar och identitetsskapande. 

       En webbsida kan fungera bra i fråga om att behandla de innehållspunkter som finns i 

grundskolans läroplan i ämnet engelska F-3, men brista i fråga om att motverka traditionella 

normer gällande genus. Likväl kan en sida motverka traditionella normer gällande genus, men 

brista i fråga om huruvida de kan behandla grundskolans innehållspunkter i ämnet engelska 

F-3. Webbsidor som används i undervisning bör av den anledningen granskas och utvärderas 

av en lärare innan den används i engelskundervisningen för att fastställa att webbsidan 

behandlar både grundskolans kunskapsmål, men också främjar grundskolans värderingar. 

       Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid integrering av digitala läromedel i form av 

webbsidor i undervisningen, och vi drar därför slutsatsen att läraren har en väldigt viktig roll i 

sitt val av de webbsidor som ska användas. Vid granskning av webbsidor som ska användas i 

undervisningen bör läraren vara medveten om att webbsidorna har konstruerats i olika delar 

av världen, vilket kan innebära olika kulturer och syn på vad som ska förmedlas i form av 

värden när det exempelvis gäller genus. Å ena sidan ingår det i det läroplanens syfte för 

engelska årskurs F-3 att ta del av andra kulturer, men å andra sidan har skolan ett uppdrag att 

motverka traditionella könsroller. Detta kan vara en av de utmaningar som läraren ställs inför 
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vid integrering av digitala läromedel i engelskundervisningen.

       Andra utmaningar som lärare kan ställas inför är att de behöver anta olika roller vid 

användning av digital teknik i undervisningen. Detta behandlar Marklund Berg och Alklind 

Taylor (2016), och menar att lärare ställs inför att kunna bemästra olika roller för att elever 

ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen. Vid vår granskning av webbsidorna kan vi 

se att de varierar i fråga om tillgänglighet och hur sidornas användare navigerar sig fram. 

Detta kräver att läraren behöver finnas tillgänglig både som stöd vid den praktiska 

användningen av webbsidorna, men samtidigt ha fokus på lektionen undervisningssyfte och 

elevernas lärandeprocesser. Det i sin tur kan ställa krav på lärarens digitala kompetens. 

Pellerin (2014) belyser att många lärare är ovana med hur de ska integrera digitala hjälpmedel 

i undervisningen. Även Estling Vannestål (2009) påpekar att många lärare kan känna en 

otrygghet omkring digital användning, och kan därför hållas tillbaka i sin yrkesutövning. 

Många elever är idag uppväxta med digitala verktyg och hjälpmedel, vilket kan innebära att 

lärare upplever ett digitalt underläge. Estling Vannestål (2009) beskriver hur detta i många fall 

är något som inte stämmer överens med verkligheten eftersom elever kan komma med goda 

digitala förkunskaper till en viss del, men fortfarande saknar andra delar så som exempelvis 

ordbehandling eller informationssökande, vilket gör lärarens roll värdefull. 

       För att på ett bra sätt använda digitala hjälpmedel i undervisningen behöver lärare beakta 

olika saker. Detta kan innebära att ta sig tid till att förbereda lektionen väl, granska det 

webbmaterial som ska användas i undervisningen, samt ta tillvara elevers digitala kompetens, 

som i många fall kan komplettera lärarens digitala kompetens. Vår analys visar att webbsidor 

i undervisningen kan bidra med många pedagogiska vinster så som variation i 

undervisningen, och individanpassning för elever med olika förutsättningar. För att behandla 

grundskolans centrala innehåll och värderingar, kan vi utifrån vår analys konstatera att det 

krävs en noggrann granskning av de läromedel som ska användas för att få in alla delar. Att 

granska webbsidor utifrån skolans olika innehåll och uppgifter, samt ta hänsyn till de 

didaktiska frågorna ”hur”, ”vad”, ”varför” och ”för vem” innebär att det finns mycket att ta 

hänsyn till. Förutom en god yrkeskompetens, krävs avsevärt mycket planeringstid. Detta bör 

läraren ställa mot de pedagogiska vinster som användning av webbsidor kan bidra med för att 

överväga om det är rimligt. 

       Enligt vår analys, samt den forskning som vi har belyst, finner vi att det kan vara 

värdefullt för lärare att lägga ner planeringstid på integrering av digitala läromedel i 
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engelskundervisningen. Vi anser att detta är något som lärare bör lägga tid på eftersom det 

kan tillföra olika pedagogiska vinster, samt fungera som ett bra verktyg att använda för att 

komma åt grundskolans centrala innehåll i ämnet engelska F-3. Samhällets digitalisering är 

ständigt under förändring och utveckling. Detta innebär att lärare aldrig är fullärda när det 

gäller deras digitala kompetens. Därför är det viktigt att kontinuerligt vara uppdaterad och 

påläst för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av det digitala hjälpmedlet i 

undervisningen.  

Avslutning 

Sammanfattningsvis kan de webbsidor som vi har granskat och analyserat bidra med bland 

annat att träna olika förmågor, utveckla elevers digitala kompetens, få in världen i 

klassrummet, förmedla olika budskap och värden, skapa ett varierat arbetssätt, bidra till 

individanpassning, som i sin tur kan leda till ökad elevmotivation. Att använda digitala 

läromedel i språkundervisningen kan föra med sig många utmaningar för lärare, och kan även 

bidra med många vinster, för både elever och lärare, om den används på rätt sätt. 

       För att använda digitala läromedel i syfte att utveckla elevers engelska, behandla 

grundskolans centrala innehåll och samtidigt arbeta för att främja grundskolans värderingar 

krävs det att läraren är medveten om vad webbsidorna kan bidra med och vad de kan 

förmedla. Läraren behöver vara medveten om ämnets relevans och samtidigt ha ett kritiskt 

förhållningssätt vid val av läromedel som ska användas i undervisningen. Ett läromedel kan 

vara väldigt bra ur en synvinkel som exempelvis måluppfyllelse, men kan brista vid 

förmedling av de värden som skolan vilar på och har i uppdrag att aktivt förmedla och främja.

       Att arbeta som lärare innebär att vara didaktiker, och med det menas att läraren behöver 

tänka igenom alla undervisningssituationer ur en didaktisk synvinkel. En bra utgångspunkt är 

att som lärare använda de didaktiska frågorna” Vad, Hur, Varför och För vem, ” i sin 

lektionsplanering. När det gäller planering och användning av digitala verktyg i 

undervisningen är det lika viktigt att ta sig an dessa frågor. Här menar vi att det är viktigt att 

alltid ta för vana att analysera det digitala verktyg som ska användas, som exempelvis 

websidor på internet i syfte att utbilda elever i tidiga åldrar i engelska. Det krävs dock att 

läraren har en medveten hållning omkring val av webbsidor. Att lärare har olika aspekter i 

åtanke är ett måste då det finns både websidor som är bra ur ett perspektiv, men mindre bra ur 

ett annat. Trots detta så anser vi att integrering av websidor är till fördel för elever och hjälper 



33

dem att komma vidare i sin lärandeprocess för att komma åt det centrala innehållet i ämnet 

engelska F-3.
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