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Abstract  
This study is an investigation of what digital tools and approaches teachers use in their 

teaching of English as a foreign language in Swedish primary schools, in years 4-6 in 

the Swedish state school system. This study also addresses obstacles and limitations 

which teachers believe exist in the incorporation of digital tools into their teaching at 

this level. Using the digital literacy framework as an analytical basis, the study presents 

results obtained from semi-structured interviews involving six primary school teachers 

teaching English as part of a range of subjects within the primary curriculum. 

Interviews were conducted in pairs of teachers. The results emerging from the 

interviews indicated that the widespread availability of technological tools in the 

classroom is not necessarily a guarantee that the technology is used in the most 

advantageous manner by teachers at this level. This finding runs contrary to the fact that 

the schools in question have provided pupils with 'one-to-one' solutions in the form of 

individual computer/ tablet loans. Another result emerging from the study is that 

teachers tended to be fairly conservative in their planning of English lessons involving 

ICT. 
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1 INLEDNING 
Den 1 augusti 2018 släpper Skolverket en reviderad version av läroplanen för 

grundskolan som går i linje med digitaliseringen i samhället. De nya skrivningarna ska 

bidra till att elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhället (Skolverket, 2018). I den reviderade läroplanen blir det än mer aktuellt att 

implementera digitala verktyg i elevers undervisning. IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik), internetanvändning och källkritik kommer att finnas med i 

samtliga teoretiska ämnen och ställer högre krav på lärare och den undervisning de 

planerar och utför. Med andra ord är det digitala kompetenser, digital literacy, som 

kommer att utvecklas i skolan allt mer. Termen literacy används som ett uttryck för 

skriv- och läskunnighet. I den digitala tid som vi nu lever i finns det även andra 

literacies eller förmågor elever behöver tillägna sig för att kunna hantera både internet 

och de digitala verktyg som har blivit en del av vardagen (Harmer, 2014). 

 

Under de senaste åren har utvecklingen av digitala och tekniska hjälpmedel ökat 

avsevärt och dessutom är dagens barn och ungdomar väl bekanta med diverse smarta 

tekniska lösningar såsom smartphones, interaktiva dataspel och sociala medier som 

medför att de kommer mer i kontakt med det engelska språket än någonsin tidigare. 

Trots detta visar en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen har gjort av 

undervisningen i engelska för åk 4-6, att lektioner fortfarande till största del kopplas till 

förlagsproducerade läromedel och att uppgifterna eleverna ska utföra är monotona och 

likadana genom större delen av läsåret. Dessutom ges inte tillräckligt stora möjligheter 

att träna den kommunikativa förmågan eller praktisk användning i undervisning i 

engelska (Skolinspektionen [www], 2011). Enligt ovanstående kvalitetsgranskning 

används datorer och tekniska hjälpmedel i en mycket mindre utsträckning inom 

undervisning av engelskan jämfört med andra ämnen. I 75% av de besökta skolorna 

visade det sig att exempelvis dataprogram, internet och film ligger på mellan 5-10% av 

undervisningstiden och att undervisningen styrs av läromedlen som i stort sett följs 

slaviskt efter kapitlen (a.a). 

 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) i engelska för grundskolan ska elevernas 

undervisning bidra till att de utvecklar kunskaper i att  
 

“... söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. Eleverna ska 

också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och 

kommunikation”.   
 

Läroplanens innehåll ger alltså stora möjligheter till att implementera IKT och digitala 

verktyg i undervisningen på flera olika plan. Hur kommer det sig då att utbildningen i 

ett land som Sverige, där 98 %
1
 av landets 7-åringar använder internet, interaktiva 

lärplattor och smartphones dagligen inte utgår ifrån eller använder sig av elevers 

hemmaplan/arena i större utsträckning i undervisningen av engelska i åk 4-6? Med detta 

som bakgrund kommer denna studie att undersöka vilka olika digitala verktyg  några 

utvalda lärare använder sig av i sin undervisning av engelska som andraspråk i åk 4-6. 

Dessutom belyser studien olika hinder och begränsningar lärare anser att det finns med 

att variera/använda olika IKT och digitala verktyg för sin undervisning i engelska i åk 4-

6. 

                                                 
1
 Internetstiftelsen i Sverige. 2017. www.iis.se. [Online]. Available at: 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf. 
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1.1 Syfte 
Studien avser att undersöka hur några utvalda lärare i åk 4-6 använder IKT och olika 

digitala verktyg i sin undervisning i engelska. Studien kommer också att belysa 

eventuella hinder och begränsningar de uttrycker med att använda olika IKT-verktyg 

och arenor inom engelska för åk 4-6. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

 Vilka digitala verktyg arbetar lärare med i sin undervisning i engelska i åk 4-6? 

 Vilka hinder eller begränsningar anser lärare, i åk 4-6, att det finns med 

användandet av IKT och digitala verktyg i undervisningen i engelska? 
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2 TEORETISK BAKGRUND  
Under detta avsnitt kommer olika begrepp att presenteras och förklaras för att skapa 

större förståelse för innehållet samt tidigare forskning, såväl internationell som svensk, 

som studien tar upp inom digital literacy i engelska som andraspråksundervisning.  

 

2.1 Digital literacy 
Precis som världen en gång var rädd för skriften och bokens påverkan på både 

romartiden och på 1400-talet, är nu den digitala framfarten en anledning till mångas oro 

i nutiden, som även kallas för informationstiden. Såsom dessa tidigare tekniker inom 

kommunikation har förändrats kommer även dagens digitala verktyg att vara 

förknippade med förändringar inom språk, skrift, samhälle och utbildning. Eleverna 

förbereds för en osäker och föränderlig framtid. Man vet idag inte vilka nya jobb som 

kommer att finnas i framtiden. Inte heller vet man vilka sociala och politiska 

kompetenser som kommer att behövas. Därför behöver våra skolelever utveckla digitala 

kompetenser för att bli rustade inför att delta i sociala nätverk och i ett digitalt framtida 

samhälle (Dudeney, Hockly & Pegrum, 2013).  

 

Termen literacy används som ett uttryck för skriv- och läskunnighet. I den digitala tid 

som vi nu lever i finns det även andra literacies eller förmågor elever behöver tillägna 

sig för att kunna hantera både internet och de digitala verktyg som har blivit en del av 

vardagen (Harmer, 2014). Det är inte en självklarhet att de flesta elever vi möter i 

skolan är digitala experter. Trots att elever idag har tekniken med sig sen de var nästan 

nyfödda behöver även de träning och utveckling i att läsa och skriva från grunden via 

olika digitala forum och kanaler. Enligt Harmer är digital läskunnighet inte begränsad 

till att bara kunna läsa och skriva utan det innebär även att de behöver tillägna sig andra 

nödvändiga kvaliteter för att kunna hantera internet och de digitala verktyg som finns att 

tillgå (a.a). Enligt Dudeney, Hockly och Pegrum definieras digital literacy som de 

individuella och sociala färdigheter man behöver för att tolka, hantera, dela och skapa 

mening i det växande utbudet av digitala kommunikationskanaler (2013). I en serie av 

nyligen publicerade publikationer har digital literacy föreslagits som ett sätt att integrera 

tekniken på ett smidigt sätt i undervisningen av främmande språk i klassrummet (a.a). 

 

2.2 Digitala verktyg i klassrummet  
Traditionellt sett har läroboken haft en viktig och stor roll i svensk undervisning. Skolan 

förknippas med formellt lärande vilket beror på att lärare driver verksamheten i en 

organiserad form. Traditionella arbetsmetoder gör det svårt för lärare att tänka sig 

innovativa sätt att förändra och utveckla läraryrket. Skolkulturen har en tradition av att 

följa de rutiner som präglar verksamheten vilket i sin tur beror på att skolan som 

institution bygger på att struktur, regler och rutiner är formellt reglerade genom 

nationell lag (Hellström, 2011).   

 

Dudeney, Hockly och Pegrum (2013) beskriver tre strategier för hur digital literacy på 

ett lätt sätt kan integreras i språkundervisningen.  

 

1. Coursebook-driven approach 

2. Topic-driven approach 

3. Digital literacy-driven approach  
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Coursebook-driven approach är den första strategin och lärare utgår här från ett tryckt 

läromedel  som de följer. De kan även addera IKT (Informations och kommunikations 

teknik) och digitala verktyg som komplement till sin undervisning, men läroboken är 

grunden i den löpande undervisningen. Topic-driven approach innebär att 

undervisningen enbart utgår från andra källor än det tryckta läromedlet. Exempel på 

teman kan vara kroppen, rymden, skola, skönlitteratur eller fotboll. Alternativt att lärare 

utgår från sin coursebook-driven undervisning och adderar olika ämnen och integrerar 

digital literacy genom olika teman i undervisningen. På så sätt kan undervisningen 

varieras mellan läroboken och olika övningar och uppdrag genom digitala verktyg som 

eleverna har tillgång till. Den sistnämnda strategin, digital literacy-driven approach, är 

mest avancerad och innebär att all inlärning sker i ett nätverk där digital kompetens 

används och utvecklas. Ska undervisningen grunda sig på digital literacy krävs det att 

skolan är digitalt utvecklad och att varje elev har tillgång till en teknisk devis samt att 

lärare har kunskaper och tillgång till digitalt material samt möjligheter att skapa 

uppgifter och övningar.   

 

2.3 Resurser för andraspråksinlärning 
Enligt Harmer (2015) är det människan eller eleverna själva som är de bästa källorna till 

både diskussionen, övningar och som bidrar med fantasi till lärarens planering och 

undervisning för andraspråksinlärning. Oavsett vilka olika hjälpmedel, läromedel eller 

digitala verktyg en lärare har tillgång till menar Harmer att den inre värld och de 

erfarenheter varje enskild elev äger är den bästa källan för inspirerande undervisning 

(a.a). Detta får man, som lärare, inte glömma i den digitaliserade värld som råder. 

Figuren nedan visar på två skilda sätt hur resurser värderas olika och kan påverka hur 

IKT och digitala verktyg tillämpas i språkundervisning. Det är således upp till 

respektive lärare att planera sin undervisning utifrån tillgång till olika resurser men 

också på ett sätt som passar såväl den lärare som de elever som ska undervisas. 

Språkundervisning kan utifrån dessa nämnda förutsättningar se olika ut beroende av 

vem som planerar och utför undervisningen. Den vänstra pyramiden visar tydligt att 

eleven är den viktigaste resurs som kan användas och som sedan följs av elevernas 

erfarenheter från livet vilket kan jämföras med den högra som visar motsatsen. Enligt 

den är det istället olika typer av IKT-hjälpmedel och digitala, internetbaserade forum 

som dominerar undervisningen. Klassrummen är idag mer eller mindre tekniskt 

utrustade och kan enligt Dudeney, Hockly (2012) klassificeras enligt nivåerna  high-

tech, low-tech  och  no-tech, beroende av tillgången till IKT och hur digitalt utrustade 

klassrummen är.Så gott som samtliga klassrum i Sverige är idag high-tech och digitalt 

utrustade. Till skillnad från skolor i fattigare länder där de skriver på griffeltavlor och 

knappt har tillgång till böcker att varken skriva eller läsa från. Vanligt förekommande 

utrustning, idag, kan vara interaktiva skrivtavlor kopplade till ljudanläggningar och 

eleverna har tillgång till personliga datorer och kan lätt slå upp fakta, bilder, ljudfiler 

eller filmer för att komplettera sin inlärning. I ett sådant här klassrum kan exempelvis 

eleverna producera YouTube-klipp, bloggar och delta i sociala spel och nätverk via 
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internet samt koppla upp sig till andra elever att kommunicera med över hela världen. 

 
Fig. 1 Resurspyramid (Harmer, 2015:192) 

 

Andra hjälpmedel där digitala verktyg eller IKT används kan vara interaktiva 

smartboards, CD-spelare, dokumentkamera, projektor, PC, Chromebooks, lärplattor, 

mobiltelefoner, olika hemsidor, appar och datorprogram. 

 

2.4 Olika teorier för andraspråksinlärning 
Beroende på vilken teoretisk utgångspunkt man har visar det sig, enligt Lundahl (2012) 

att forskning om andraspråksinlärning ser väldigt olika ut. Språkinlärning har många 

olika inriktningar. Denna studie kommer att fokusera på tre befintliga teorier om 

andraspråksinlärning; Behaviorismen, Nativismen och Interaktionismen som samtliga 

haft stor betydelse för utvecklingen inom datorassisterad språkinlärning. Dessutom är 

det just behaviorismen som var den inlärningsmodell som kom att prägla utvecklandet 

av datorassisterad språkinlärning som sedermera har påverkat både språkinlärning och 

språkundervisning fram till idag.  

 
2.4.1 Behaviorism 

En av behaviorismens främsta beteendeforskare B. F Skinner menar “att tänka” är i stort 

sett samma sak som att bete sig (Skinner, 2006). Han tar upp ett exempel där ett barn 

belönas med godis när hen trycker på en röd knapp. Barnet vet då att när hen trycker på 

den röda knappen (beter sig på rätt sätt) kommer belöning i form av godis. Skinner 

förespråkar uppgifter som kräver att elever själv får testa sig fram för att upptäcka hur 

man är uppmärksam genom belöning och bestraffning av sin respons. Skinner talar om 

både belöning och bestraffning som konsekvenser inom undervisning men han betonar 

samtidigt att fokus bör ligga på belöning (Skinner, 2006). Inom behaviorismen används 

imitation och härmning för språkinlärning. Att repetera efter läraren för att lära sig rätt 

uttal är ett klassiskt behavoristiskt sätt att lära sig språk på. Enligt ovanstående är det 

kvalitén och mängden språk bland elevers miljö och närhet som är källan till deras 

språkliga beteende och utveckling (Lightbown och Spada, 2013).  

  

Behaviorismen betonar det språkliga inflödet och den sociala miljön. Lärare tilldelar 

uppgifter och utmaningar i lämpliga mängder och visar stöd och uppmuntran genom 

positiv förstärkning. Fel ses som avvikelser och måste undvikas både snabbt och 

effektivt. Vanliga inslag i andraspråksinlärning har, genom tiderna, till största del 

bestått av drillövningar och imitationer styrda av en lärare.  

 

Dagens ideal om andraspråkslärande uttrycks ofta med ord som meningsskapande och 

interaktion, vilket begränsar utrymmet för imitation och upprepning. Trots det visar det 
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sig att språkinlärning i skolan till största del består av återanvändning av ordgrupper och 

fraser. Forskning om ordinlärning har visat att imitation och repetition spelar stor roll 

när vi ska lära oss nya språk (Lundahl, 2012). Här kommer även övningsuppgifter, 

läxträning och färdighetsträning in via dator, lärplattor, hemsidor och digitala 

läromedel. Det är just i användningen av dessa olika hjälpmedel som den 

behavioristiska modellen, i form av snabb respons och belöning, som gör datorn så 

populär att använda hos dagens digitala elever. Dessutom behöver inte lärare ägna tid åt 

att samla in uppgifter, läsa igenom, rätta och ge feedback i samma utsträckning 

(Harmer, 2015). 

 
2.4.2 Nativism 

Noam Chomskys teori om hur språkinlärning fungerar på barn kom att utmana Skinners 

teori om behaviorismen, på 1960-talet. Chomskys teori bygger på att alla barn är födda 

med en inbyggd förmåga som gör att de själva kan upptäcka de underliggande regler 

som behövs för att utveckla sitt språk (Lightbown och Spada, 2013). Chomsky myntade 

begreppet ’universal grammar’ vilket han ansåg att alla barn föddes med som tillåter de 

att förvärva språket så länge de omger sig med det. Många kritiserar denna syn på hur 

barn lär sig språk och menar att trots att ett inbyggt ’universal grammar’ kan förklara 

förstasspråksinlärning garanterar det inte att andraspråksinlärning fungerar på samma 

sätt. Nativismen är delvis baserad på belägg för att det finns en kritisk period tidigt i 

livet för att utveckla sitt språkbruk. Det vill säga att det är lättare att lära sig språk ju 

yngre människan är beroende på hur mycket av språket du omger dig med i vardagen 

(a.a).  

 

En modell för andraspråksinlärning, som härstammar från Chomskys teori, är Krashen´s 

Monitor Model som bygger på fem hypoteser (Lightbown och Spada, 2013). Att 

människan tillägnar sig språk genom att komma i kontakt med språk som är begripliga, 

vilket kan likställas med hur barn lär sig sitt förstaspråk, utan medveten tanke om hur 

språket fungerar kallas ’acquisition/learning hypothesis’. Ett nytt andraspråk används 

genom att man använder det man tidigare har lärt sig genom konversationer. Mönster 

och talregler används som ett inbyggt redigeringsprogram och kan endast användas 

medvetet. Detta kallas ’monitor hypothesis’. Den tredje hypotesen ’natural order 

hypothesis’ är baserad på att andraspråksinlärning utvecklas i naturliga steg. De 

språkregler som är lättast att lära sig är inte nödvändigtvis de första man bör lära sig. Att 

förvärva ett andraspråk sker när man är utsatt för språk som är begripligt och att man 

adderar lite hela tiden kallas för ’comprehensible input hypothesis’. Den sista hypotesen 

kallas ’affective filter hypothesis’. Människor som är utsatta för större mängder av 

comprehensible input förvärvar sig nödvändigtvis inte språket på ett lyckat sätt. Affekt 

refererar till oroskänslor och negativ attityd vilket associeras till att man är mindre 

mottaglig för inlärning (a.a).  

 
2.4.3 Interactionism 

När det kommer till hur elevers språk utvecklas har ovanstående perspektiv haft fokus 

på medfödd inlärningsförmåga och beteendepsykologi. Interaktionisterna å andra sidan 

ser inte att människan har en speciell del av hjärnan som är avsedd endast för att 

utveckla nya språk. De anser att vad elever behöver lära sig finns i stort sett tillgängligt i 

den miljö och i det språk de blir utsatta för genom daglig interaktion med både 

människor och objekt. Interaktionismen lägger större vikt vid miljön/omgivningen än 

vad nativismen gör och de menar att språkinlärning har stora likheter med hur man lär 

sig andra förmågor och kunskaper och kräver kognitivt tänkande (Lightbown och 

Spada, 2013).  
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Kommunikativ interaktion är något som Long (1996) såg som nödvändigt för att kunna 

tillägna sig ett andraspråk. Long har studerat hur språklärare modifierar språk och 

interaktioner när de ska få nybörjare att aktivt delta i en konversation och förstå 

innehållet i ett nytt språk. I enlighet med Krashen ansåg även Long att comprehensible 

hypothesis är nödvändigt för att förstå ett nytt språk (Lightbown och Spada, 2013). 

Skillnaden är att Long fokuserade på hur frågorna som ställdes var konstruerade för att 

få interaktion och aktivt deltagande bland nybörjare, så kallad modified interaction. Han 

ansåg att vad nybörjade behövde var möjligheter att interagera med andra talare och 

arbeta tillsammans med andra för ömsesidig förståelse för språket, ett begrepp som 

Long kom att kalla för ’negotiation for meaning’. Modified interaction kan också 

innebära laborationer, långsammare talhastighet, gester och kontexter. Exempel på hur 

’negotiation for meaning’ kan tillämpas genom modified interaction är: ”The bus leaves 

at 6:30. Do you understand?”, ”Can you repeat, please?” eller “She got lost on her way 

home from school. She was walking home from school. She got lost.”  

 

2.5 Computer assisted language learning-CALL 
Då denna studie intresserar sig för hur digitaliseringen och IKT används i 

undervisningen för engelska har den digitala utvecklingen stor betydelse för hur det ser 

ut idag i språkundervisningen. Bax (2003) och Warschauer (2000) har delat in den 

tekniska utvecklingen (CALL) inom språkinlärning i olika faser som presenteras nedan.  

 

För att förstå bakgrunden krävs därför en förklaring till begreppet CALL. 

CALL är en akronym av Computer Assisted Language Learning som översatt till 

svenska blir datorassisterad språkinlärning. CALL uppfattas ofta som ett 

tillvägagångssätt för språkundervisning och lärande där datorn används som hjälpmedel 

i språkundervisning för presentation, förstärkning och bedömning av material som ska 

läras. Vanligtvis innefattar detta ett väsentligt interaktivt element i form av någon 

teknisk utrustning. CALL uppkom på 1950-talet, i USA, men implementerades inte i 

skolan förrän på 1960–70-talet som ett hjälpmedel för språkinlärning. Detta system har 

sedan dess utvecklats i takt med hur tekniken förändrats. Den stora utmaningen för 

CALL var att ta fram modeller för att integrera olika aspekter för just 

språkinlärningsprocessen och utvecklingen av språkundervisning. Ett resultat av detta är 

integrerade metoder baserade på de två mest väsentliga tekniska utvecklingar under det 

senaste decenniet nämligen multimediadatorer och internet (Barson & Debski, 1996).  

 

Både Bax och Warschauer har delat in CALL i tre olika faser inom tidsepoken (1980- 

och 90-talet) då CALL utvecklades genom teknisk utrustning inom 

andraspråksundervisning (Dudeney & Hockly, 2012).  

 

 

Fas 1: 

Warschauer kallar denna fas behavioristisk, strukturell medan Bax benämner den som 

restricted. Vikten i denna tidiga era låg på grundläggande interaktioner och minimal 

feedback till eleverna. Övningarna byggdes mestadels på enkla ordbehandlingsprogram, 

översättning av ord och fyll-i uppgifter. Det fanns så klart en del begränsningar med 

både teknik och kunskaper om desamma som gjorde att datorer och teknisk utrustning 

mest användes i form av att skapa texter, enkla spel och övningar. Den interaktion som 

fanns var mestadels mellan elever och datorer snarare än, som syftet var, 

kommunikation och social produktion. 
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Fas 2: 

Teknikens utveckling och utbredning i samhället under senare delen av 1990-talet 

skapade nya möjligheter och leder därmed till mer utvecklade interaktioner och mer 

uttalad feedback till användarna. Tekniken fungerar som handledare där elever kan 

upptäcka språk, träna på att prata, lyssna och producera texter i sin språkundervisning. 

Datorn har nu utvecklats med övningar som stimulerar ännu mer, ger direkt feedback, 

möjlighet att skriva olika typer av texter samt träna på kritiskt tänkande. Denna 

utveckling underlättar för lärare men också för eleverna i deras individuella utveckling. 

Denna fas kallar Warschauer för communicative CALL medan Bax kallar den för open 

CALL. Båda har ungefär samma betydelse men Bax visar sig vara kritisk mot 

Warschauers benämning ’communicative CALL’. Bax menar att det kan tolkas fel av 

lärare som arbetar med språkundervisning då hans taxonomi antyder på att den 

kommunikativa tidseran börjar och slutar vid en viss tid. Detta gjorde lärarkåren 

förvirrad och tolkades som att den kommunikativa eran var över och undervisningen 

skulle ske med annat fokus. I själva verket menar Bax (2003) att perioden 

communicative CALL är en mer fördjupad och utvecklad version av den tidigare. 

Senare kommer den att utvecklas med en ytterligare fördjupad version där 

kommunikation ligger som fokus och grund. Det finns alltså inget start- eller slutdatum 

för den kommunikativa CALL-perioden. Kommunikation är än idag grunden till 

språkinlärning (CLT- Communicative Language Teaching).  

 

Fas 3: 

Den tredje fasen, som både Warschauer och Bax benämner likvärdigt, kallar de för 

Integrative CALL respektive Integrated CALL. Däremot skiljer sig detaljer i deras 

versioner då Warschauer menar att integreringen av digitala verktyg och datorassisterad 

språkinlärning är så gott som fullständig. Fokus ligger på att träna samtliga fyra 

förmågor (tala, läsa, lyssna och skriva) med hjälp av CALL, under förutsättningen att 

det finns god tillgång på multimedia och internet. Denna fas utvecklar interaktionerna 

mellan elever där de kan kommunicera på ett mer utvecklat sätt genom exempelvis 

sociala medier, virtuella världar och Skype-samtal. Undervisningen vilar mer och mer 

på digitala verktyg och IKT. Denna fas utspelar sig i början av 2000-talet och framåt. 

Bax har en något annorlunda syn då han menar att denna integrerade fas ännu inte är 

uppnådd utan mer ett mål att sikta emot i språkundervisningen (a.a). Värt att notera är 

att året var 2003 när hans artikel angående detta publicerades. Med teknikens snabba 

utveckling och spridning i undervisning kan vi anta att vi kommit närmare Bax´ mål till 

dags dato 2018. 

  
2.5.1 Web 2.0 

Då IKT är en stor del av kontexten i dagens undervisning och även inlärning av 

engelska som andraspråk är utvecklingen av det moderna internetet en viktig del. Web 

2.0 är en utveckling från de olika CALL-faserna, och mellanperioden som kallas Web 

1.0, och tar avstamp i början av 2000-talet och gäller fortfarande. Kring 2003 blev 

internet mer än bara en plats där man kunde söka och läsa information (Dudeney och 

Hockly, 2012). Nu kunde ’vanliga’ användare även dela och lägga ut eget material. 

Detta var ett stort lyft från Web 1.0 där professionella konsulter och tekniker skapade 

och ordnade färdiga sidor för användare att ta del av. Lärare gavs, från och med nu, 

större möjligheter att vara mer kreativa tack vare Web 2.0 och den utökade tillgången 

till digitala resurser i klassrummen, vilket kom att påverka elevers inlärningsmöjligheter 

avsevärt (a.a). Efter denna period kom klassrummen att utvecklas ytterligare med fler 

tekniska hjälpmedel såsom iPads och laptops till elever med åtgärdprogram och som 

mer och mer har kommit att utvecklas till en-till-en verktyg för samtliga elever. Den 
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tekniska utrustningen i klassrummen har också utökats med internet, interaktiva 

skrivtavlor, ljudsystem, bildkanoner och liknande som har gett lärarna större möjligheter 

att underlätta undervisningen (Harmer, 2014). Således kan man säga att samtliga 

svenska klassrum i stort sett är high-tech idag.  

 

Nedan presenteras en tabell som författaren av denna studie skapat på egen hand. 

Tabellen visar olika faser av andraspråkundervisningens utveckling som presenterats i 

studiens teoretiska bakgrund. Utifrån de tre inlärningsteorierna är de kopplade till 

CALL´s utveckling fram till Web 2.0 samt vilken typ av språkinlärning som var/är 

kopplad till de olika perioderna. 

 

 

 

 Behaviorism Nativism Interactionism   

 Skinner 
Contrastive 

Analysis 
Hypothesis 

(CAH) 

Chomsky/Krashen 
Monitor Model 

Long 
Negotiation for 

meaning 

  

CALL 
(Warschauer
/Bax) 

Structurell/ 
restricted 
1980-talet 

Communicative/ 
open 
1990-talet 

Integrated/ 
Integrative 
Slutet av 1990-
talet 

Web 1.0 
Början av 
2000-
talet 

Web 2.0 
Ca från 
2003- 

Language 
acquisition 

Härma, imitera Universal 
Grammar 

Modified 
Interaction 

CLT CLT 

Fig. 2. Tabell över utveckling i språkundervisning 

 

2.6 Digital litteracitet- en nyckelkompetens för livslångt lärande  
2009 kom EU överens om ett strategiskt program för europeiskt samarbete inom 

utbildning, som gäller fram till 2020. I programmet identifierades att livslångt lärande 

och rörlighet blir verklighet tillsammans med utbildningssystem som är mer lyhörda för 

förändring och den större världen. Idag är det Europeiska Kommissionen som ansvarar 

för detta program. I en allt mer globaliserad värld behöver varje individ ett stort antal 

förmågor för att kunna anpassa sig och växa i en snabbt föränderlig miljö. De 

nyckelkompetenser som är framtagna och som gäller fram till 2020, är följande: 

 

1. Kommunikation på modersmålet 

2. Kommunikation på ett främmande språk 

3. Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens 

4. Digital kompetens 

5. Lära att lära 

6. Social och medborgerlig kompetens 

7. Initiativförmåga och företagaranda (entreprenöriell företagsamhet) 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 

 

Den digitala kompetensen innebär att “... man säkert och kritiskt ska kunna använda 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) för arbete, fritid och kommunikation” 

(EU [www], 2018). Då digital kompetens är en av dessa framtagna nyckelkompetenser 

gör det att denna studie är än mer aktuell och fyller en viktig roll för utbildningens syfte. 
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2.7 Digital natives och digital immigrants  
För att tydligare förstå varför digitaliseringen har kommit att bli ett tyngre ämne att 

diskutera och utveckla, inte bara inom skolan utan även i samhället i övrigt, presenteras 

här en förklaring på de två begrepp som Marc Prensky skriver om. De två begreppen är 

digital natives och digital immigrants (2001). På svenska betyder dessa begrepp digitala 

infödingar och digitala invandrare. Digitala invandrare är de som har upplevt tiden före 

den digitala tidsåldern. Den digitala tekniken är något som dessa har fått lära sig. De 

digitala infödingarna är födda i teknikens tidsålder, från halva 90-talet och framåt. För 

dessa personer är internet ingen teknologi man använder för tillfället utan något 

självklart som de lever konstant med hela tiden. Enligt Prensky har dessa digitala 

infödingar annorlunda förmågor än invandrarna. De är duktiga på multi-tasking och de 

vill ha information snabbt gärna via länkar samt snabba och frekventa belöningar. Deras 

hjärnor sägs till och med vara annorlunda kopplade än de digitala invandrarna. Dessa 

infödingar utbildas av digitala immigranter i en skola som bygger på kunskaper från en 

tid före digitaliseringen, vilket Prensky nämner som en “back-up education”. De 

kunskaper och färdigheter eleverna ska lära sig i skolan grundas på kunskaper som förr 

ansågs viktiga (a.a).  

 

2.8 Digital kompetens enligt skolans styrdokument 
För att förstå hur digital kompetens eller digital literacy kan implementeras i dagens 

undervisning följer här en förklaring på vad som står i läroplanen för grundskolan och i 

ämnet engelska samt en sammanfattning av vad Skolinspektionen har kommit fram till i 

en granskning av undervisning av engelska i åk 4-6. 

 
2.8.1 Läroplan för engelska  

I läroplanen för grundskolan (Skolverket [www], 2011) kan man utläsa i syftet för 

ämnet engelska att  

 
”… undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i det engelska språket och kunskaper 

om områden och sammanhang där engelska språket används samt tilltro till sin egna förmåga att använda 

språket i olika situationer och för olika syften.” 

 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, välja, värdera och tillägna sig 

innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda 

olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.” 

 

Enligt samma läroplan är de förmågor som ska utvecklas i engelska följande: 

 
”Genom undervisningen i engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att: 

 förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

 anpassa sprpåket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

delar av världen där engelska används.”  

 

I samtliga ovanstående citat från läroplanen kan man implementera digitala resurser för 

att träna de olika förmågor som ska bedömas i ämnet engelska för åk 4-6 (a.a).  
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2.8.2 Skolinspektionens granskning  

Det har visat sig att det än idag finns lärare som har svårt att se IKT som enda redskapet 

för undervisning och lärande och som använder traditionella läromedel i sin 

undervisning eftersom det känns tryggt och säkert. I en undersökning som Lärarnas 

Riksförbund
2
 nyligen har gjort, på sina medlemmar, visar det sig att ungefär hälften av 

lärarna anser att det inte finns någon tillgång till digitala läromedel på deras arbetsplats. 

Mer än hälften, av de tillfrågade lärarna, tillverkar sina egna digitala läromedel och 

lägger i snitt 6,6 h/månad eller 80 h/läsår på detta. 

 

Den senaste granskningen Skolinspektionen har gjort inom engelskämnet i åk 4-6 

visade att det var sällan som datorer förekom i undervisningen (2011). I elevenkäten 

svarade endast 8 av 10 att de sällan eller aldrig använder dator på just 

engelskalektionerna. Detta resultat visar att det behövs stora insatser för att skollagens 

anvisningar om att använda läromedel för en tidsenlig undervisning ska uppfyllas. 

Samtidigt visar granskningen att de flesta elever möter engelska på internet både i 

skolan och på fritiden. Att datoranvändningen är en del av elevernas vardag är något 

som tas tillvara relativt dåligt i skolan. Granskningen visar också att det vanligaste 

läromedlet i engelska är förlagsproducerade läroböcker och övningsböcker samt 

kopierade arbetsblad. Många skolor använder dessa tryckta medel vanemässigt och i 

kronologisk ordning med tillhörande textbook, workbook och extra övningar för 

grammatik samt översättning av texter på samma vis varje vecka (a.a).  

 

2.9 Sammanfattning av teoretisk bakgrund  
Att digital literacy, som handlar om att kunna läsa och skriva men även att hantera 

funktioner av digitala verktyg, är ett högst aktuellt ämne visar sig tydligt då Skolverket 

uppdaterar läroplanen för grundskolan inför läsåret 2018/19. I den nya versionen står 

det tydligt att all undervisning ska bidra till att eleverna utvecklar sin kunskap om och 

anpassar sig till det digitaliserade samhället samt att de ska använda mer digitala 

verktyg i all sin undervisning. Bakgrunden till detta beslut kommer ifrån att just digital 

kompetens är en av EU´s nyckelkompetenser som tagits fram genom ett gemensamt 

program inom utbildning och som gäller fram till 2020.  

 

För att förstå bakgrunden till den digitala utveckling, inom språkundervisning, har 

Computer Assisted Language Learning (CALL) presenterats som ett arbetssätt där 

datorn fungerar som assisterande inlärningshjälpmedel inom språkundervisning. Även 

tre olika teorier om språkinlärning i form av behaviorism, nativism och interactionism 

har format språkundervisningen under olika decennier. Datorn har varit en del av 

språkundervisning ända sedan 1960-talet och har idag en avgörande roll i skolan 

generellt. Speciellt då dagens elever, i åk 4-6, är födda från 2005 och tidigare och räknas 

som digitala infödingar eftersom de är födda och uppväxta med användning av digitala 

resurser som lärplattor, smarta telefoner och datorspel. I undervisningen har det kommit 

att bli ett “digitalt glapp” eftersom de flesta lärare är så kallade digitala immigranter 

som har blivit mer eller mindre tvungna att lära sig hur den digitala utrustningen 

fungerar och vad den kan användas till. Skolinspektionen (2011) har granskat 

engelskundervisningen i åk 4-6 och kom då fram till att det var just i ämnet engelska där 

                                                 
2
 Lärarnas Riksförbund (2016). Digitala läromedel- tillgång eller börda? [Elektronisk 

resurs]. Stockholm: Lärarnas Riksförbund. Hämtad 2018-04-06. 

https://www.lr.se/download/18.14f4255f1574b6ffbbb8202/1474455410272/digitala_lar

omedel_tillgang_eller_borda_201609.pdf (2016). 
 



  
 

12 

digitala hjälpmedel och verktyg användes minst. Denna granskning kom att utgöra 

startskottet för denna studie som avser att ta reda på och undersöka vilka digitala 

verktyg lärarna använder sig av i engelskundervisningen för åk 4-6. Dessutom kommer 

studien titta på vilka hinder och begränsningar de intervjuade lärarna anser att det finns 

med att använda sig av digitala verktyg. 
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3 METOD 
Detta avsnitt beskriver val av metod för att undersöka det aktuella ämnet. Inledningsvis 

förklaras metodvalet samt den urvalsgrupp som valts ut för undersökningen. Även de 

etiska ställningstaganden som har gjorts i relation till respondenterna presenteras. Detta 

följs av en redogörelse angående hur datan har samlats in samt hur det insamlade 

materialet har analyserats. Avslutningsvis diskuteras undersökningens validitet, och 

reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

3.1 Kvalitativ metod 
För att besvara frågeställningarna har en kombination av mindre fokusgrupper samt 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts och genererat basen för 

datainsamlingen till denna studie. Intervjuer med fokusgrupper bör vara mellan 6-12 

deltagare, vilket är en effektiv metod att få in en stor mängd kvalitativ data (Dörnyei, 

2007). En fokusgrupp är baserad på det kollektiva utbytet av erfarenheter som uppstår 

när de deltagande tänker högt tillsammans, resonerar, inspirerar och utmanar varandra i 

en gemensam diskussion. Semistrukturerade intervjuer är en version som kan ge hög 

kvalitet på data om diskussionerna leds av semistrukturerade intervjufrågor (a.a). 

Anledningen till denna metod är att just intervjuer är mest lämpliga när det kommer till 

att få insikt i människors åsikter, tankar och erfarenheter (Denscombe, 2013). Då denna 

studie inte utgår från en specifik teori utan ämnar ta reda på olika erfarenheter lärare har 

angående digitaliseringen och vilka digitala verktyg de tillämpar i sin 

engelskundervisning, har studien ett så kallat induktivt perspektiv. Det finns således 

inga färdiga modeller att följa som forskare såsom specifika forskningsfrågor eller 

metoder (Shohamy och Seliger, 1989). Däremot följer denna studie det ramverk som 

Dudeney, Hockly och Pegrum (2013) presenterat i form av fyra fokusområden. Genom 

det ramverket kan de digitala verktyg kategoriseras som framkommer genom 

gruppintervjuerna. 

 

Den intervjuguide som har skapats för denna studie har försökt att täcka in så mycket 

som möjligt för att besvara de frågeställningar studien har. Data som samlats in genom 

smågruppsintervjuer kommer att jämföras med den inledning och teoretiska bakgrund 

studien har, för att senare formulera en slutsats utifrån de olika intervjusvar som samlas 

in. Dessutom kan denna metod ge värdefull information och kunskaper som kan bidra 

till direkt användbarhet inom läraryrket.  

 
3.1.1 För- och nackdelar med kvalitativ undersökningsmetod 

Enligt Dörnyei (2007) finns det för- och nackdelar med kvalitativa undersökningar. En 

fördel är att det anses vara en effektiv metod att undersöka relativt oexploaterade 

områden. Det är särskilt passande då det inte vilar på tidigare litteratur eller empiriska 

undersökningar. Till skillnad från kvantitativa undersökningar har de kvalitativa 

fördelen att kunna hänvisa till att ”…fortsatt forskning behövs för djupare förståelse” 

i resultatet då det inte finns en färdig hypotes att ställa sin undersökning emot. 

Kvalitativa undersökningar ämnar bredda förståelsen för ett fenomen istället för att ta 

reda på om hypotesen stämmer eller inte.  

 

Det finns också nackdelar med kvalitativa undersökningar. Studiens storlek och 

generaliserbarheten är två faktorer som ofta kritiseras. Kvalitativa studier är ofta 

småskaliga vilket leder till att forskaren ofta överanalyserar de intervjusvar som samlats 

in. Forskaren själv sägs också kunna påverka de intervjuer som genomförs i den 

riktning som gör att svaren blir till det forskaren vill ha samt att det sällan går att dra 
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generella slutsatser vilket därmed inte leder till fördjupad kunskap om det som ska 

studeras (a.a). 

 

3.2 Urval 
Då studiens syfte är att undersöka hur lärare som undervisar i engelska använder sig av 

digitala hjälpmedel och IKT i sin undervisning, ansågs det inte nödvändigt att begränsa 

kriterierna för urvalet i någon större utsträckning. De kriterier som fastställdes var att de 

lärare som intervjuades skulle vara verksamma som engelsklärare och ha viss mängd 

erfarenheter för att kunna göra rättvisa jämförelser av deras intervjusvar. I 

urvalsprocessen är det viktigt att hitta en balans mellan vad man ämnar ta reda på och 

hur många som behöver intervjuas. Man bör nå mättnad redan efter att ha intervjuat ett 

fåtal personer, om erfarenheterna de besitter är omfattande och att man gör en grundlig 

kvalitativ intervju (Johansson och Svedner, 2006). Tanken var inte enbart att fokusera 

på lärare som arbetar aktivt med IKT och digitala verktyg i sin undervisning i engelska 

utan också att se om eller vilka hinder de anser det finns för att använda IKT, digitala 

verktyg och olika arenor i sin undervisning.  

 

De lämpliga kriterierna bedömdes till att de intervjuade skulle vara aktiva lärare i 

engelska inom årskurs 1-9 eller 4-6, både manliga och kvinnliga. Ett första syfte var 

även att få möjlighet att boka in en fokusgrupp där de intervjuade arbetar på samma 

skola. Dels skulle detta möjliggöra till bredare och djupare intervjudiskussioner för 

studien men även för deltagarna då ett kollegialt utbyte av erfarenheter och lektionstips 

kunde berika. Då detta inte gick att genomföra p.g.a. för få intresserade och tidsbrist 

resulterade detta i parintervjuer på tre olika skolor som en kombination av enskilda 

intervjuer och fokusgrupp.  

 

Skolorna är belägna i olika kommuner och med olika förutsättningar. Urvalet har därför 

kommit att bli det kontaktnät som skapats under utbildningen samt ett personligt 

nätverk med verksamma lärare. Skolorna där intervjupersonerna är verksamma ligger i 

en mindre och två medelstora kommuner i södra Sverige. Samtliga tre skolor har åk F-6 

varav en av skolorna har två klasser i respektive årskurs och är därmed lite större till 

både elev- och personaltäthet än de andra två. De intervjuade lärarna undervisar i 

skrivande stund i åk 3-6.  

 

För att skydda de intervjuades identitet kommer ingen detaljerad eller personlig 

information att benämnas. I stället kommer de presenteras som en samlad grupp 

kategoriserade efter skola. Intervjuerna gjordes på kvinnliga deltagare vars åldrar 

varierade mellan 45- 63 år. Samtliga utom en har behörighet i engelska, de undervisar 

åk: 3-6 och har mellan 8-22 års erfarenhet som engelsklärare.  

 

 Kön År i yrket (engelska) Legitimerad, engelska 

Skola 1 

 

Kvinna/kvinna  22/19 Ja/ja  

Skola 2 

 

Kvinna/kvinna  16/15 Ja/nej 

Skola 3 

 

Kvinna/man 8/15 Ja/ja 

Fig. 3. Sammanställning av de intervjuades bakgrund 
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3.2.1 Bortfall  

Eftersom tidigare erfarenheter visat sig att bortfall ofta blir högre än förväntat skickades 

förfrågan och information om studien till åtta rektorer på olika skolor. Det var fem 

rektorer som svarade relativt snabbt och ansåg att studien var intressant och att en 

fokusgrupp bestående av deras engelsklärare vore en bra, positiv och intressant 

möjlighet för kollegialt utbyte. När sedan förfrågan skickades till respektive lärare i 

engelska var engagemanget svalt. Då det inte gick att skapa fokusgrupp på någon skola 

blev det parintervjuer med de som godkände sitt deltagande. Av åtta kontaktade rektorer 

och skolor valde tre att inte svara alls. Av de fem positiva svar som kom in var det 

endast tre skolor som hade lärare som var intresserade att delta. Av totalt 10 verksamma 

lärare i engelska, i åk 4-6 på dessa tre skolor, var det endast sex som var positiva till att 

delta. Därav blev det till slut tre parintervjuer fördelat på tre olika skolor.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Insamlingen av data bestod av personliga, semistrukturerade intervjuer av de deltagande 

lärarna i deras undervisningsmiljö. Två lärare från samma skola intervjuades vid samma 

tillfälle i form av parintervju eller mindre fokusgruppsintervju. Enligt Wray och 

Bloomer (2006) är användandet av intervjuer som datainsamlingsmetod gynnsamt för 

forskaren om han/hon vill få fram ett material som går mer in på djupet. En personlig 

semistrukturerad intervju innebär att det sker ett möte mellan en forskare och en 

sagesman/sageskvinna, i detta fall lärare, som blir muntligt intervjuade vid enskilda 

möten. Det finns ett frågeformulär att utgå ifrån, med möjlighet att utveckla med 

följdfrågor som kan leda till utförligare svar. Formuläret fungerar som ett stöd för den 

som leder intervjun så att denne kan få svar på sina frågeställningar (a.a). Tanken 

bakom att använda en personlig semistrukturerad intervjumetod, med öppna frågor, är 

att intervjupersonen ska svara så fritt som möjligt och gärna ta över samtalet.  

 

Intervjuer kan vara strukturerade med ett förutbestämt intervjuunderlag som följs, men 

också semistrukturerade där man utgår från friare frågor och diskussioner som rör ett 

förutbestämt ämne. Öppna frågor kräver mer av intervjuaren i form av spontanitet och 

att tänka på flera frågor och svar samtidigt. Då studiens intervjuer utförs i små 

fokusgrupper kan det bli svårt att följa intervjuguiden i kronologisk ordning samt att 

rollen som intervjuare minskar och blir mer som en moderator som styr samtalet. Syftet 

med kvalitativ intervju är att få en inblick i de digitala verktyg just dessa lärare 

använder men även så uttömmande svar som möjligt. För att få det måste frågorna 

anpassas efter den/de som intervjuas för att fånga upp så mycket som möjligt av det 

intervjupersonerna har att säga (a.a).  

 

Intervjuunderlaget ligger med som bilaga i slutet av detta arbete (bilaga 1). Första delen 

av intervjuerna innefattar detaljer kring deltagarnas ålder, kön och antal år de varit 

verksamma i yrket samt behörighet i ämnet. Andra delen tar upp deras erfarenheter, 

förutsättningar och åsikter angående IKT i engelskundervisningen generellt. I den tredje 

delen, som är den största, behandlas deras användning och vilka olika digitala verktyg 

de använder i undervisningen samt vilka begränsningar de anser att det finns med 

digitaliseringen. Här ämnar intervjun även ta reda på detaljer kring hur de varierar sin 

undervisning samt hur mycket de förlitar sig på tryckta läromedel. 

 

3.4 Analysmetod  
Denna studie kommer att utgå från nedanstående ramverk när intervjuerna analyseras 

för att utkristallisera olika digitala verktyg som används.  
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Language Information Connections (Re-)design 

Print literacy 

Text literacy 

      

  

Hypertext literacy 

  

Tagging literacy  
  

  

Multimedia literacy 

Search literacy 

Information literacy 

Filtering literacy 

Personal literacy 

Network literacy 

Participatory literacy 

  

 Gaming literacy 

Mobile literacy 

   Intercultural literacy   

Code literacy      Remix literacy 

Fig. 4. Fokusområden för digital literacy (Dudeney, Hockly & Pegrum, 2013:6) 

 

För att förklara vad de olika rubrikerna och dess innehåll betyder följer här en 

beskrivning av tabellen.  

Enligt Dudeney, Hockly & Pegrum (2013) innebär Language inte bara att kunna läsa 

och tolka tryckt text som finns i böcker och stenciler. Det går även ut på att förstå och 

kunna tolka texter online såsom bloggar, diskussioner på sociala forum och liknande 

(print literacy). Elever ska även kunna läsa, förstå och skapa texter online för att bli 

fullfjädrad i den digitaliserade världen.Texter på internet kan se lite olika ut beroende på 

vilket forum texten är hämtad ifrån. Elever kan jobba med förståelsen av texter hämtade 

ur olika spel och virtuella världar där spelare kommunicerar via olika forum eller chattar 

(texting literacy). Att behandla olika texter från sociala medier, chattrum, sms och e-

mail skapar också en förståelse om att dessa texter kan se olika ut och att elever kan 

tolka dessa olika textspråk. Navigera bland olika digitala texter och forum via 

hyperlänkar kräver ett kritiskt tänkande och förmågan att aktivt och effektivt agera för 

att utöka eller berika ett skrivet dokument (hypertext literacy). Dessutom tillkommer att 

effektivt kunna tolka och skapa texter i flera olika medier med hjälp av bilder, ljud och 

video (multimedia literacy).Till slut kommer även kodning (code literacy) in under 

språkbaserad läskunnighet då kodning är en form av språk genom text.  

 

Att kunna hantera den flod av information som finns tillgänglig på internet och att 

navigera vid sökning är vad Information syftar till. Elever ska lära sig att söka effektivt 

via olika sökmotorer (search literacy), filtrera samt att kritiskt granska trovärdigheten 

på olika källor (information literacy). Att skapa en visuell bild av data exempelvis i ett 

ordmoln där ju oftare ett specifikt ord förekommer desto större stil står det i (tagging 

literacy) är också en del av att hantera information.  

 

Connections är att elever får lära sig att hantera en digital identitet (personal literacy) 

vilket kan skilja sig från den privata identitet samt att delta i sociala medier och nätverk 

och att sortera relevant information som man i sin tur vidarebefordrar (network 

literacy). Ju mer elever bidrar med inlägg och delar relevant information i sociala 

medier desto mer deltagande blir de (participatory literacy). Detta inkluderar även 
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interkulturella möten och texter. Exempelvis används virtuella världar i undervisningen 

i syfte att träna på digital identitet. Ett exempel är Mystery Skype som en tillgång där 

elever skapar kontakter och tränar kommunikation mellan klasser som befinner sig i 

olika länder (intercultural literacy).  

 

Re-design går ut på att ha förmågan att återskapa och återanvända redan skapat innehåll 

på ett innovativt sätt (remix literacy). T.ex en YouTube-parodi som är baserad på en 

nyhet eller annan valfri information. Alternativt att elever ska göra om en eller flera 

befintliga videos som tillsammans bildar en helt ny video med nytt innehåll eller ny 

miljö, musik eller information (a.a). 

 

3.5 Etiska aspekter 
I kontakten med de intervjuade lärarna har samtliga fått information om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). De som deltar har accepterat ett 

samtyckeskrav samt tagit del av informationskravet, vilket innebär att de har fått 

information angående deras syfte i undersökningen samt vilka villkor de har. Deltagarna 

fick ta del av intervjuunderlaget i god tid innan intervjun samt en kort beskrivning av 

den forskning som ligger till grund för studien, för att skapa förförståelse inför 

intervjutillfället. Deltagarna blev även informerade om att deras insats var högst frivillig 

samt att de hade möjlighet att neka eller avbryta sitt deltagande närhelst de ville. 

Lärarna har även blivit informerade om att de blir behandlade med konfidentialitet och 

att varken deras eller skolans namn kommer att nämnas i det färdiga resultatet. 

Nyttjandekravet har de också tagit del av som innebär att de uppgifter och resultat som 

kommer fram genom studien enbart kommer att behandlas i denna studie (a.a).  

 

3.6 Genomförande 
De lärare som valt att delta i studien kontaktades med information om studien och för 

att boka en gemensam tid då vi alla kunde träffas ostört. Samtidigt fick de ta del av 

samtyckesbrev och intervjuunderlaget (bilaga 1) för att de skulle vara förberedda på 

vilken typ av digitala resurser de använder sig av. Inför arbetet med intervjuerna har ett 

underlag av intervjufrågor skapats. Under intervjuerna har olika typer av följdfrågor 

ställts för att få så uttömmande svar och korrekta uppgifter som möjligt samt för att 

hålla en röd tråd. Intervjuerna spelades in för att lättare kunna behandlas under 

bearbetningen. Vid intervjutillfället fick de återigen information om syftet bakom 

studien utifrån Skolverkets reviderade läroplan men även den granskning 

Skolinspektionen gjort samt att intervjun ämnar ta reda på vilka olika digitala verktyg, 

hjälpmedel de använder sig av i sin undervisning i engelska. Intervjuerna spelades in via 

en smartphone för att lättare behandlas efteråt. Den data som samlats in via intervjuer 

samt deltagarnas personliga information är anonymiserade för att svaren inte ska kunna 

härleda till någon eller användas i annat syfte.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

För att försäkra sig om kvaliteten av datan i studien och att den har samlats in på ett så 

bra sätt som möjligt är det enligt Seliger och Shohamy (1989) genom reliabilitet och 

validitet som detta avgörs. Om reliabiliteten är hög innebär det att 

datainsamlingsmetoden är tillförlitlig och ger samma resultat om undersökningen skulle 

gjorts igen och vice versa. Hög validitet innebär att undersökningsmetoden mätte vad 

den var avsedd för att mäta (a.a). 
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3.7.1 Reliabilitet 

Enligt Dörnyei (2007) är kvalitativ forskning svår att definiera eftersom den inte har 

någon färdig teori att utgå ifrån. Det går därför inte att ställa det resultat som denna 

studie ger mot en verklig, generell hypotes då få individers ord och åsikter kan skilja sig 

åt mot större undersökningar och statistik. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig 

studien är och om det går att få samma resultat vid upprepade tillfällen under samma 

förutsättningar. Då denna studie har insamlat data genom personliga parintervjuer kan 

man inte garantera att samma svar och diskussioner kommer upp om intervjun skulle 

göras igen. Inte heller om intervjuerna utförs på andra personer än de som deltar kan 

mna garantera att datan blir densamma. Enbart om intervjun görs om under samma 

förutsättningar med samma personer finns det en liten möjlighet att ett snarlikt resultat 

går att uppnå (Seliger och Shohamy, 1989). Ett sätt att stärka reliabiliteten är att se till 

att intervjufrågorna verkligen täcker det undersökta området och att träna mycket på sin 

intervjuteknik (a.a). 

 
3.7.2 Validitet 

Det nämns ofta, enligt Dörnyei (2007), att generaliserbarheten i kvalitativa 

forskningsmetoder är problematiska. Istället för att söka generella ’sanna tolkningar’ 

siktar kvalitativa undersökningar mot att utöka och bredda ’möjliga tolkningar’ av 

människors erfarenheter (a.a). Denna studie visar hur dagsläget ser ut på de tre skolor 

som deltog men främst i de klassrum där de sex intervjuade lärarna tillämpar sin 

undervisning och därför kan man inte applicera denna studies resultat på övriga skolor 

varken i samma kommun eller resten av landet. Enligt Seliger och Shohamy (1989) 

hänvisar validiteten till om insamlingen av data mäter vad den är avsedd att mäta men 

också att tillvägagångssättet representerar och är lämplig för att få det innehåll som kan 

ge ett resultat som svarar på forskningsfrågorna (a.a).   
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4 RESULTAT 
I detta avsnitt kommer studiens resultat presenteras utifrån det ramverk som handlar om 

vilka digitalt litterära verktyg, hjälpmedel och områden som de intervjuade lärarnas 

skola nämner att de använder i sin undervisning i engelska för åk 4-6. Inledningsvis 

presenteras en övergripande tabell över de tre skolor som deltog, där förutsättningar och 

resurser kan läsas ut. Utifrån Dudeney, Hockly och Pegrum´s tabell kan man utläsa, ur 

de fyra fokusgrupperna Language, Information, Connections och Re-design, vilka 

digitala verktyg som används i engelskundervisningen bland de deltagande skolorna. I 

de fall en tom ruta upptäcks i tabellerna innebär det att detta inte framkom eller 

användes på respektive skola, och kunde således inte redovisas.  

 

4.1 Skolornas digitala förutsättningar 
I undersökningen intervjuades sex engelsklärare från tre skolor i olika kommuner i 

sydöstra Sverige. Det visade sig att de tre skolorna hade relativt olika förutsättningar för 

att arbeta digitalt med elever i sin undervisning. Skolorna är fortsättningsvis döpta till 

Skola 1, Skola 2 och Skola 3.  

 
 Undervisar i 

åk 

Resurser lärare Resurser elever Tillgång för 

eleverna 

Läromedel 

Skola 1 

 

4, 5, 6 Laptop Chromebooks En-till-en. Kvar i 

skolan 

Wings 

Skola 2 

 

3, 4, 5,  Laptop eller iPad, 

inte enhetlig bland 

personalen 

iPads, (åk1-6) En 

klassuppsättning, 

bokningssystem 

Champion 

Skola 3 

 

4, 6 Laptop Chromebooks En-till-en. Tar med 

sig hem. 

Digitalt 

läromedel- 

Gleerups 
Fig. 5. Tabell över skolornas digitala förutsättningar 

 

4.1.1 Skola 1 

På Skola 1 utgår de från ett tryckt läromedel med text- och workbook. Här har samtliga 

elever tillgång till var sin personlig Chromebook men de får inte ta med dem hem från 

skolan. På skolan finns det två behöriga lärare i engelska som delar på 6 st klasser i åk 

4-6, båda är mellan 60-65 år och har dryga 20 års yrkeserfarenhet vardera inom 

engelskundervisning. Undervisningen baseras på en förlagstryckt lärobok med 

tillhörande övningar inom grammatik, hörövningar, samtal och dialoger och att 

producera texter. Klassrummen är utrustade med vita dukar och teknik som stödjer 

spegling av datorskärm, möjlighet att visa filmer och lyssna på ljud från lärarens laptop.  

Eftersom skolan har satsat på en-till-en datorer till eleverna har lärarna fått 

vidareutbildning i hur elevernas Chromebooks fungerar och kan användas däremot anser 

de att de saknar utbildning och tillgång till praktiska lektionstips för att utveckla sin 

undervisning. Skolan använder Google Classroom, ett digitalt klassrum, som gemensam 

plattform där eleverna har tillgång till instruktioner på arbetsområden, om läraren väljer 

att lägga ut instruktioner där. 

 
4.1.2 Skola 2 

På skola 2 undervisar tre lärare i engelska i åk 4-6 (6 klasser). De två deltagande lärarna 

är mellan 35-45 år och har ca 10-12 års yrkeserfarenhet i ämnet. På skolan är inte 

digitaliseringen särskilt utbredd men de har tillgång att boka iPads vid behov. På skolan 

finns det en klassuppsättning (25st) av dessa att tillgå, fördelat på ca 140 elever.  

Undervisningen utgår från ett tryckt läromedel med text- och workbook. Samtliga 
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klassrum är utrustade med, trådlöst internet och interaktiva skrivtavlor; smartboards. Då 

kommunen inte har satsat på digitalisering fullt ut ännu är de digitala resurserna på 

skola 2 begränsade. Personalen har fått en IKT-utbildning som har inriktat sig på hur 

läraren och eleverna delar dokument med varandra för formativ bedömning och 

feedback samt hur Google drive fungerar generellt. Inte förrän det senaste läsåret 

(17/18) har all personal på skolan fått tillgång till en egen laptop eller iPad för att 

underlätta sitt arbete. Innan dess fanns det endast 2-3 datorer/ arbetslag.  

 
4.1.3 Skola 3 

På skola 3 finns det tre lärare som undervisar i engelska i åk 4-6, varav två deltog i 

denna undersökning. De är alla klassmentorer och ansvarar för engelskan i den klass de 

är mentorer i. Samtliga elever i åk 4-6 har tillgång till egna personliga Chromebooks 

som de har skrivit kontrakt på för att även kunna ta med hem. De utgår alla tre från 

Gleerups digitala läromedel i engelska och de har fått regelbunden kompetensutveckling 

via skolans IKT-pedagog. Samtliga klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor, 

trådlöst internet och ljudanläggningar. Eleverna använder Chromebooks som 

arbetsredskap i det mesta de gör i skolan.  

 

4.2 Language  
I tabellen nedan presenteras de IKT-verktyg, program, applikationer och dylikt som de 

intervjuade lärarna har berättat om att de använder i sin undervisning. I den 

efterföljande texten redovisas tabellens innehåll med förklaringar och citat som 

förtydligar vad och hur de har använt de olika verktygen på skolorna. 

 

Language Skola 1 Skola 2 Skola 3 

Print literacy Penpals  Tommy tales, google 

translate, E-böcker 

Text literacy Ordbehandlingsprogra

m, Exam.net 

Ordbehandlingsprogra

m, Legimus, StavaRex 

Ordbehandlingsprogra

m, Bookcreator 

Hypertext literacy    

Multimedia literacy  iMovie, Puppet Pals Bookcreator 

Gaming literacy Elevspel Skolplus Quizlet 

Mobile literacy   Kahoot 

Code literacy   Scratch, Hopscotch 
Fig. 6. Tabell över de digitala verktyg som används inom Language 

 

De förmågor som tränas inom Language är främst läsa och skriva men även att lyssna 

och förstå det nya språket. För att träna detta med hjälp av IKT kan man urskilja vissa 

skillnader mellan skolorna. Skola 1 berättar att de främst använder papper och penna, 

vid enstaka tillfällen används även Google Documents. Särskilt när eleverna ska skriva 

dialoger och berättande texter eftersom det underlättar vid lärarens bedömning och 

stöttning i elevernas utveckling. Vid skriftliga tester och nationella prov använder de sig 

av en nättjänst som heter Exam.net. Det är en internetsida där eleverna skriver i ett 

ordbehandlingprogram i helskärmsläge vilket gör att eleverna inte har möjlighet att 

lämna sidan för att besöka andra sidor på nätet för att få hjälp i sitt skrivande. Så här 

beskriver Skola 1 om fördelen med att skriva texter via Chromebooks: 

 
- De får skriva på sina Chromebooks tex texter om sig själva så kan jag gå in och 

titta på tempus, pluralformer osv. Då är det jättebra! Att man lätt har tillgång till 

deras texter och kan ge feedback direkt, och man slipper lösa papper! 
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Den lärobok som Skola 1 följer i undervisningen handlar om en pojke som reser runt i 

världen med sin familj vilket gör att eleverna har tränat på att skriva e-mail till andra 

klasser i världen genom en hemsida som heter penpalschools.com. Detta har de gjort 

regelbundet under läsåret. Här tränar eleverna både på att skriva i ett digitalt forum och 

att hantera ett mail-program med de funktioner som tillhör.  

 

Skola 2 använder också nästan uteslutande penna och papper när eleverna ska producera 

texter eftersom de har begränsad tillgång till IKT-utrustning för eleverna. De skriver 

glosor i en liten glosbok. Dialoger och texter skriver de på lösblad eller i en skrivbok 

samt i den workbook som följer med läromedlet. När de bokar iPads jobbar de främst i 

smågrupper med animerade små videos där de spelar in dialoger på engelska i en 

applikation som heter Puppet Pals.  

 
- Vi fotograferar och gör filmer genom puppet pals. Där pratar vi mycket engelska. 

Sen tittar vi på det tillsammans. Det motiverar eleverna så otroligt bra! 

 

I den löpande undervisningen har de som har åtgärdsprogram egna iPads, och då 

berättar skola 2 att det finns stora många fördelar med hjälpmedel såsom Legimus, 

StavaRex och Inläsningstjänst. Samtliga elever får fördelar med digitala verktyg, 

oavsett kunskapsnivå men särskilt de svaga. I citatet nedan beskriver skola 2 att det 

visar sig vara positivt i undervisningen med digitala verktyg och digitala läromedel. 

 
- Vi pratar mycket! Fördelen med att inte utgå från en bok eller ett läromedel är att 

eleverna är så mycket mer motiverade. Jag har några elever som skulle bli totalt 

frustrerade om de fick en bok i sin hand där de ser hur mycket det är de ska lära sig. 

Det är såå långt till slutet av boken. På en dator eller padda ser de samma skärm 

och har inte alls en tanke på hur mycket de ska lära sig eller hur långt de har 

kommit eller har kvar att göra. Plus att man kan hoppa mellan olika program, 

appar, övningar och utgå från deras intressen och frågor. 

 

Skola 3 använder digitala verktyg och hjälpmedel jättemycket. Eftersom eleverna har 

personliga Chromebooks som de får ansvara för även på fritiden ger det fördelar inte 

bara på skolan då de kan göra sina hemuppgifter direkt i sin Chromebook. De varierar 

mellan att skriva i Google Documents och i Bookcreator. Den sistnämnda har blivit en 

favorit då det blir som en bok där eleverna kan skriva, lägga in bilder både från internet 

men även egna teckningar man scannar in. De kan även spela in en ljudfil när de läser 

ett kapitel eller en sekvens från t.ex. en bok. Skolan utgår från ett digitalt läromedel 

som fungerar som en textbok med olika nivåer på läsning, tillhörande glosor och 

grammatiska övningar. Utöver det adderar de filmer från sli.se och litteraturläsning på 

engelska för att träna hör- och läsförståelse vilket nedanstående citat tyder på.  

 
-Vi har tittat på Max Movie då gjorde de arbetsuppgifter efter varje avsnitt i 

Bookcreator. Det blev kanonbra verkligen! Lätt att följa och läsa och eleverna blev 

så motiverade och tyckte det var jätteroligt att jobba i det forumet. De har ju blivit 

små experter på det nu och det är så roligt när de frågar varandra om tips på layout 

och hur man kan få till ljud, bild och animationer. 

 

När det kommer till den grammatiska delen använder Skola 3 det digitala läromedlet 

men mycket inspiration hämtar lärarna från Pinterest och från ämnesgrupper på 

Facebook. Där finns mycket färdigt material, både från Sverige men också från andra 

länder. Lärarna beskriver att de sparar, kopierar och sätter ihop egna stenciler och häften 

till eleverna utifrån material de hittar på internet. Just Quizlet nämns som ett bra verktyg 

för aktiv inlärning av glosor och grammatik eftersom eleven kan välja olika sätt att träna 
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på. Läraren lägger då in de ord eleven ska lära sig som sedan programmet ordnar olika 

träningsmoment för eleven att utföra.  

 

Samma skola nämner att de jobbat mycket med kodning under året som gått och även 

om det inte ingår i ämnet engelska så är språket och all text på engelska vilket har 

utvecklat elevernas ordförråd och kunskaper ytterligare, och av den anledningen nämns 

både Scratch och Hopscotch i detta sammanhang. 

 
- (…) även om vi inte kodar just på engelskan så är ju apparna på engelska så det 

blir ju lite ämnesövergripande. Eleverna tar reda på eller frågar vad orden betyder 

och utvecklar sitt språk där också. 

  

4.3 Information 

 
Information Skola 1 Skola 2 Skola 3 

Tagging literacy NE.se, google 

sökmotor 

Google sökmotor, 

YouTube 

Google sökmotor,  

Search literacy   Google sökmotor 

Information literacy Google sökmotor, 

NE.se 

Google sökmotor  

Filtering literacy    
Fig. 7. Tabell över de digitala verktyg som används inom Information 

 

Samtliga skolor nämner att de använder Google som sökmotor när eleverna ska söka 

efter något på internet. Däremot går de inte in på detaljer kring hur eleverna kan förfina 

sina sökningar via filter. Områden som är tacksamma att använda sig av Google 

sökmotor nämner både skola 1 och skola 2 är när de har pratat om olika maträtter. Då 

har eleverna fått söka efter vad maträtterna heter på engelska och vad det finns för 

speciella maträtter i olika länder. Sedan kan de utgå från den information och träna 

dialoger och restaurangbesök.  

 
”När vi har pratat om mat och att gå på restaurang kan vi utgå från orden i boken 

sen kan de själva ta reda på fler ord och göra dialoger tillsammans, sätta ihop 

menyer med sina Chromebooks så det ger eleverna mer.” 

 

Skola 1 nämner att de har använt NE.se/junior någon gång för att prova men att det inte 

kommer till så stor användning just inom engelskämnet. Ibland när skola 2 har bokat 

iPads i god tid använder de dem främst till att söka fakta eller titta på kartor för att träna 

på dialoger och beskriva vägen till olika platser. 

 
”Vi har nyligen läst om New York och då bokade jag iPads till alla de lektionerna 

för att eleverna skulle kunna leta fakta, ta fram bilder och presentera New York. Vi 

använde ju Google Maps också för att träna på att beskriva vägen till olika platser 

och sevärdheter. Sen gjorde vi samtidigt presentationer när vi ändå hade tillgång 

till iPads, så det blev mycket på en gång för eleverna.” 

 

4.4 Connections  
Connections Skola 1 Skola 2 Skola 3 

Personal literacy    Klassblogg, Instagram  

Network literacy Google classroom,   Google classroom 

Participatory literacy Google classroom,   Google classroom 

Intercultural literacy  Penpals   
Fig. 8. Tabell över de digitala verktyg som används inom Connections 
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Google classroom finns på samtliga skolor och särskilt Skola 3 visar att de utvecklat sitt 

användande och känner sig trygga i hur man kan använda det. Samtliga ämnen har ett 

eget rum på Classroom där de lägger ut arbetsområden och instruktioner till eleverna. 

Eleverna lämnar in sina uppgifter till läraren via samma forum. Läraren i respektive 

ämne har också tillgång att se elevernas pågående arbeten om de utgår från classroom 

vilket de nämner är en stor fördel mot penna- och papperskulturen som de hade tidigare. 

När eleverna har grupparbeten delar de dokument med varandra och diskuterar via 

kommentarfältet vilket gör att det blir fortsatt studiero i klassrummet trots stora klasser.  

 
”Vi har ju märkt mer och mer att eleverna sitter och jobbar med sina grupparbeten 

via drive hemma och antingen ringer de till varandra eller så snackar de via 

kommentarfältet. Det är ju kanon så det har jag börjat testa på lektioner med ibland. 

Det blir studiero i klassrummet och faktiskt så är de väldigt fokuserade. Jag har inte 

upptäckt att de skriver om annat än det som rör ämnet… än så länge…” 

 

På skola 2 har eleverna ännu inte varsitt Google-konto eller tillgång till Google 

Classroom. Därför har de inte jobbat digitalt med nätverk, sociala medier eller digital 

identitet. I en av klasserna på Skola 3 har den ena läraren skapat en klassblogg där 

eleverna hjälps åt att skriva, filma och lägga ut vad de gör under sina skoldagar. Den 

bloggen är till för att informera och visa upp verksamheten för vårdnadshavare men 

också att träna eleverna i hur man beter sig på nätet. Hela skolan, både personal och 

elever, har gått en kurs: ”Jag är en digital medborgare” där klassbloggen blev ett sätt att 

träna på detta. Nu har den lagts ner och istället har klassen ett eget Instagram-konto. 

Eftersom det är åldersgräns på 13 år på Instagram är det läraren som administrerar det 

kontot: 

 
-Eleverna dokumenterar, skriver och filmar vad de gör i klassrummet sen fixar jag 

till det och lägger ut på Instagram när de har gått hem. De tycker de är kul men 

synd att de inte får göra det själva. Vi kan ju inte låta dem göra det när det finns en 

åldersgräns att förhålla sig till. Men det är ju där vi når alla föräldrar så vi tycker 

ändå det är värt det och eleverna kollar ju säkert hemma på sina föräldrars 

telefoner. 

 

Skola 1 har jobbat med penpalschool.com där eleverna skriver brev till barn i en skola i 

Afrika. Det gör att de tränar sin engelska i en autentisk miljö med riktiga mottagare men 

även hur ett mailprogram fungerar. Eleverna får en interkulturell insyn och tycker det är 

ett roligt inslag i den annars rutinfasta undervisningen. 

 

4.5 Re-design  

 
Re-design Skola 1 Skola 2 Skola 3 

Remix literacy    
Fig. 9. Tabell över de digitala verktyg som används inom Re-design 

 

Ingen av lärarna på skolorna har kommit särskilt långt inom digital literacy inte heller 

har de uttryckt något i deras undervisning som hamnar inom ramen för Re-design.  

Därför är samtliga kolumner tomma.  

 

4.6 Begränsningar lärarna ansåg att det fanns med digitala verktyg 
Begränsningar kan finnas både inom den utrustning, material och teknik som finns att 

tillgå på skolan men även inom kollegiet och den kunskap, intresse och erfarenhet som 
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läraren själv har. I nedanstående illustration kan man utläsa vilka begränsningar de 

intervjuade lärarna uttalade sig om att det fanns. I efterföljande text förtydligas 

dessutom begränsningarna med citat på vissa ställen.  

 

 
 

Fig. 10. Illustration över lärarnas begränsningar med digitalisering 

 

 

På skola 1 uttrycker båda lärarna ungefär samma brister och begränsningar. Båda anser 

att de fått för lite utbildning i att använda Google Classroom men även i vilka olika 

digitala verktyg det finns i form av hemsidor, program och appar. Båda två uttrycker 

även att tiden är ett hinder, att de inte hinner lära sig eller hitta olika moment och 

funktioner innan de ska använda det med eleverna.  

 
-Det är ju också en grej att de inte får ta hem sina Chromebooks, att vi inte kan göra 

läxor via dem, då blir vi fast i textbook. För ska de börja ta hem dem så går de 

sönder, de glömmer bort dem och det blir inte så bra. Det är svårt det där.  

 

- Men det är ju en process det här. En annan är ju van vid det här “gamla” att 

kopiera och dela ut papper. Det är en liten puck man ska komma över. Man går och 

tänker på det nya hela tiden men det blir inte riktigt av att man provar och det 

krånglar... 

- Precis! Det får inte bli puckelpist så det bara blir mer jobb hela tiden utan det 

måste ju vara smidigt också. 

 

 

Citatet ovan visar även att lärarna jobbar i rutinmässiga invanda mönster och ett hinder, 

trots god tillgång till teknisk utrustning, är att eleverna inte kan göra läsläxor digitalt då 

deras Chromebooks inte får lämna skolan. Det gör att lärarna känner sig tvungna att 

hålla sig till det tryckta läromedlet. Dessutom finns det inte tillräckligt med böcker till 

eleverna och lärarna måste därmed kopiera texter med tillhörande glosor varje vecka till 

eleverna för att de ska kunna utföra sina läxor. Ytterligare några faktorer är gamla vanor 

och trygghet som gör att de inte riktigt vågar prova nya arbetssätt.  

Kompetensutveckling 

För lite tid till planering 

IKT-utbildning 

Tvingad till digitalisering 

Kompetensutveckling  

För lite tid till planering 

Tekniskt strul, dålig 
uppkoppling 

Kompetensutveckling 

För lite tid till planering 

Tillgång -digital 
utrustning 

Skola 1 

 

Skola 2 

 

Skola 3 
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-Men sen är det ju det här med tiden också att det är så mycket som ska rymma inom 

den tid vi har. 

-Man ska själv känna sig säker på hur det fungerar, jag ska kunna hjälpa eleverna 

med något. det blir ju tokigt annars. Jag vill inte stå där och inte veta. Man måste ju 

också variera sig. Det finns ju inget WOW-material som gör att alla plötsligt får A 

om vi använder just det. 

 
-Och nu säger dom ju att skolan SKA digitaliseras och är det är ju inte bara att 

köpa in en massa. Vi måste ju kolla och testa om vi tycker det är bra. Man är ju lite 

kritisk till det här med digitalisering. 

 

På skola 2 uttrycker man liknande begränsningar som skola 1, men den avgörande 

faktorn här är bristen på iPads. Att det inte finns fler klassuppsättningar så att fler elever 

kan använda det samtidigt saknas av de intervjuade lärarna: 

 
- Vi har en del iPads att tillgå i vår undervisning på skolan men inte en-till-en utan 

eleverna får dela med varandra. En å annan klassuppsättning finns det. Ca 25, så vi 

har ett bokningssystem för personalen så får man hämta iPadsen i ett låst rum. 

- Ja, det blir många som ska dela. Har vi inte 130 elever i 4:an, 5:an och 6:an? 

- Ett stort hinder är att eleverna inte har tillgång till egna iPads så det blir svårt att 

göra individuella övningar utan nu blir det par eller gruppövningar. 

 

Även vid hemläxor känner sig lärarna något frustrerade då det finns så mycket bra 

material att färdighetsträna på de eleverna har begränsad tillgång till internet i hemmen 

avstår de helt från digitala läxor och utför det i skolan istället. 

 
- Quizlet använder vi också jättemycket. Där finns färdiga lektioner och man kan 

även ge dem hemuppgifter. Men då kräver det ju att eleverna har tillgång till både 

dator, iPad, smartphone eller liknande och internet. Och det är det inte alla som 

har, speciellt i det skolupptagningsområde vi har. Där faller det ju så det gör vi 

mest i klassrummet. 

 

Kompetensutveckling och tiden det tar att hitta nya appar diskuteras som ett hinder i 

intervjuerna. På frågan om hur mycket tid de lägger på att hitta digitalt material svarar 

de: 

 
- Oja! Jättemycket tid! Jag tänker väldigt mycket på hur man kan tänka både på 

lärmiljön, och hitta bra material som funkar för eleverna. Men det är svårt att hitta 

appar. 

- Det har varit väldigt lite vidareutbildning i just engelska. Visst har vi fått kurser 

inom IKT men det är mest hur man kommunicerar via våra kanaler till både 

kollegor, elever och vårdnadshavare. Det är nästan bara programmering nu. 

Praktiska utbildningar om själva datorn eller paddan, men ingående tips om 

undervisningsmetoder har vi inte fått. 

- De andra kärnämnena finns det bra tillgång till program och lektionsunderlag men 

inte i engelska. 

 

Den tredje skolan berättar om att deras internet inte riktigt räcker till och att det 

ofta är avbrott vilket ställer till sig eftersom de har gått över till mer digitala 

läromedel och att eleverna arbetar med sina Chromebooks dagligen. 
 

-Vårat internet är ju ganska dåligt också. Man märker ju när det är för många på 

nätet samtidigt då buffrar filmer och bilder laddas inte upp. Ibland hänger sig hela 

skärmen. 



  
 

26 

-Ha! Ja, vi har ju problem varje gång det åskat också. Vi skulle behöva en teknisk 

support på plats på skolan hela tiden. Vi får ringa och felanmäla till kommunen och 

vänta på att de skickar ut någon som kan få igång det igen.  
 

De uttrycker precis, som de andra, att det skulle behövas mer tid till att hitta 

material. Lärarna berättar att de lägger en hel del fritid på att leta 

lektionsplaneringar, idéer, appar, filmer och övningar på olika hemsidor och 

program. Planeringstiden i skolan går åt till att finplanera lektionerna av det de 

hittar på sin egna tid.  

 
-Tänk vad mycket tid jag lägger på att hitta innehåll till lektionerna! Jag har precis 

upptäckt Pinterest, där finns det hur mycket som helst från hela världen med 

färdiga, jätteroliga förslag! 

- Ja, jag med! Det är klart att det går åt några timmar i soffan. Lektion.se har ju 

massor, sen surfar jag runt på olika hemsidor och lärare som bloggar och på 

läromedlets hemsida.  

 

Något som skola 1 tar upp, som ingen annan nämner, är att det nästan är för 

mycket datorer i skolan idag. Eleverna sitter enligt dem, med datorer hela 

dagen i skolan sedan hemma vilket de anser är för mycket för eleverna.  
 

-Jag tänker med på det här som vi pratade om att de sitter bara med sin chromebook 

hela dagarna, i alla ämnen. För i engelskan måste man ju prata med varandra. I 

femman och sexan, speciellt, måste eleverna prata jättemycket med varandra. Ska 

man då sitta med chromebook? Det måste man ju variera så det inte bara blir att de 

sitter med chromebooken hela dagarna. 

 

4.7 Resultatsammanfattning 
Samtliga skolor visar sig positiva till den digitaliserade utveckling som pågår inom 

skolan i Sverige och de nämner många appar, program och hemsidor som kan användas 

i engelskundervisningen. Till en början presenteras vilka digitala och tekniska 

förutsättningar de olika lärarna har i sina klassrum och skolor, vilket kom till eftersom 

det har en avgörande roll när det kommer till hur mycket och vilka digitala verktyg de 

intervjuade lärarna använder i sin undervisning. Samtliga skolor hade klassrum 

utrustade med trådlöst internet, lärar-laptop och projektor samt vit duk eller interaktiv 

skrivtavla sammankopplat med ett ljudsystem. Enligt de fyra huvudfokusområdena 

Language, Information, Connections och Re-design, som presenterades i figur 3, 

redovisades de digitala verktyg som kom fram genom intervjuerna. Det visade sig att de 

tre skolorna uteslutande använde sig av Google Documents som 

ordbehandlingsprogram, eftersom deras tekniska utrustning bygger på GAFE. Slutligen 

presenteras de brister och hinder intervjuerna visade, genom ett venndiagram. Den mest 

uttalade begränsningen var brist på tid för planering då det tar tid att sätta sig in i nya 

program, appar och hemsidor innan de vill presentera övningarna för eleverna. Även 

brist på kompetensutveckling och IKT-utbildning toppar listan på vilka begränsningar 

och hinder lärarna anser att det finns. Det som förvånade en del var att det visade sig att 

den skola som hade sämre förutsättningar och tillgång till teknisk utrustning för 

eleverna använde digitala verktyg i stort sett samma grad som de övriga med bättre 

förutsättningar. Det kan härledas till eget personligt intresse, ålder och högre kunskaper 

om hur den digitala utrustningen fungerar. Med ovanstående indelning avser 

resultatavsnittet att svara på studiens frågeställningar.  
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5 ANALYS 
I detta avsnitt kommer resultatet av studien ställas mot den teoretiska bakgrund och 

tidigare forskning som presenteras i studiens början. Resultatanalysen presenteras i 

samma ordning som frågeställningarna för tydlighetens skull. Analysen tolkas utifrån de 

intervjusvar som presenteras i resultatet. 

 

5.1 Digitala verktyg 
Resultatet visar att samtliga skolor är coursebook-driven som Dudeney, Hockly och 

Pegrum (2013) beskriver och de utgår från ett läromedel som består av text- och 

workbook. Skillnaderna mellan två av skolorna är att den ena följer läromedlet med ett 

organiserat mönster och frångår sällan läroboken, vilket passar in på Hellströms (2011) 

beskrivning att traditionella arbetsmetoder gör det svårt för lärarna att tänka sig 

innovativa sätt att förändra och utveckla läraryrket. Det ligger lång tradition i 

undervisning, inom svensk skola och i det formella lärandet, att följa de rutiner som 

präglar verksamheten. En av skolorna gör oftare inslag i form av teman och andra 

övningar som de hittat antingen via digitala resurser eller hämtat från internet. Den 

tredje skolan utgår också från ett läromedel med text- och workbook, skillnaden är att 

de har ett digitalt läromedel som gör att de även kan placeras i kategorin digital literacy-

driven approach (Dudeney och Hockly, 2012). De utgår mer från det digitala läromedlet 

i årskurserna 4 och 5 medan de i åk 6 utökar med mer digitala resurser som 

filmer/serier, litteratur, internetbaserade övningar samt producera texter och dialoger. 

Samtliga skolor använder digitala verktyg men i varierande utsträckning. Skola 3 har 

utvecklat sin undervisning till så gott som digital literacy-driven och låter eleverna 

använda sina Chromebooks som arbetsredskap med variation och i relativt stor 

utsträckning både i skolan men också genom hemuppgifter. Däremot finns det luckor att 

fylla om man ska utgå från Dudeney, Hockly och Pegrum´s tabell som denna studie har 

använt sig av. Resultatet visar att de tre skolorna inte är fullt utvecklade i digital 

literacy-undervisning men att de har kommit en god bit på väg och att lärarna generellt 

visar en stor medvetenhet. 

 

Då flera av de intervjuade nämner att det är viktigt att eleverna måste ges möjligheter att 

prata visar de att de framhäver en kommunikativ inställning till språkinlärning. Det 

framkommer att de sällan eller nästan aldrig använder sig av kommunikativa övningar 

via digitala verktyg utan att det sker genom interaktioner mellan eleverna i 

klassrummet. En förklaring av detta kan stämma överens med språkundervisningens 

utveckling där behaviorism, nativism och interactionism präglat språkinlärning genom 

CALL och de olika perioderna som sedermera har övergått till Web 2.0 (Barson och 

Debski 1996; Dudeney och Hockly 2012). Man kan dock inte helt och hållet säga att det 

överensstämmer eftersom både CALL och Web 2.0 bygger på datorassisterad 

språkinlärning och intervjuerna visade att kommunikation främst sker genom mänskliga 

interaktioner utan digitala verktyg. Att några dessutom antyder att eleverna sitter ”för 

mycket” med sina chromebooks, om man ska generalisera elevers skoldagar, kan man 

härleda till teorin om undervisning och vilka resurser man har att tillgå (Harmer, 2015). 

För vissa lärare lägger fokus på eleven medan andra lägger fokus på digitala verktyg 

och hjälpmedel i sin undervisning. Harmers resurspyramider visar olika sätt att använda 

resurser i klassrummet varav den ena visade att eleven (people)var den i särklass bästa 

källan oavsett vilka digitala verktyg eller hjälpmedel man har tillgång till. Detta kan 

också likställas med den teori om andraspråksinlärning och interaktionismen som menar 

att språk utvecklas främst genom de interaktioner och den miljön eleverna är i kontakt 

med dagligen (Lightbown och Spada, 2013).   
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Då alla skolor har trådlöst internet, tillgång till att spegla lärardatorn samt koppla in ljud 

som kan spelas upp i klassrummet anses samtliga skolor vara high-tech utrustade, som 

Dudeney och Hockly (2012) kategoriserade olika nivåer på efter olika tekniska 

förutsättningar.  

 

Enligt de fyra fokusområden tabellen presenterar är det främst inom Language och  

Information där digitala verktyg appliceras i undervisningen. Vilket kanske inte är så 

konstigt om man ser till historiken inom CALL (Lightbown och Spada, 2013). Enligt 

den första fasen, behavioristisk, strukturell/restricted,  som bygger på 

ordbehandlingsprogram och att söka på översättning av ord visar det sig, i studiens 

resultat, att det även är detta som digitala verktyg främst används till. Det stämmer även 

in på Hellströms ord om att svensk skola vilar på tradition och formella former och 

rutiner (2011). Däremot har Connections kommit som en uppstickare de senaste åren. 

Många kommuner har köpt in GAFE (Google Apps For Education) och börjat använda 

Google Classroom. Nu kan man ha digitala klassrum i den gemensamma, 

internetbaserade databasen och eleverna blir mer uppkopplade mot internet i den 

löpande undervisningen. Vad gäller det sista fokusområdet har ingen av de intervjuade 

skolorna nämnt att de gör eller har gjort något som kan kopplas till Re-design. Detta kan 

härledas till den skillnaden eller det glapp som sägs finnas mellan digital natives 

(eleverna) och digital immigrants, de två begrepp som Prensky (2001) myntade. Fler 

och fler lärare utbildas som är födda i den digitala tidsåldern och med det kommer 

grundskolan att influeras mer av digitala verktyg och resurser framöver.  

 

Det denna studie visar är att även om förutsättningarna och resurserna finns på skolorna 

är det inte en självklarhet att det används till sin fulla potential. På skola 1 berättar båda 

lärarna att de har provat nån enstaka gång men de har inte riktigt lärt sig att använda det 

och det har varken blivit en vana, rutin eller ett regelbundet inslag i undervisning av 

engelska. Det bekräftar den granskning Skolinspektionen (2011) har gjort i engelska för 

åk 4-6, som visade att 8 av 10 elever säger att de inte använder datorer på 

engelskalektionerna. Dessutom får de utmaningar när nu Skolverket (2017) reviderar 

läroplanen och digitalisering ska in i samtliga teoretiska ämnen i grundskolan. 

Revideringen är ett steg för att möta de nyckelkompetenser EU (2018) har fastslagit att 

samtliga elever ska utveckla under sin skolgång där digital kompetens är en av dem.  

 

5.2 Begränsningar  
Den i särklass mest benämna begränsning som intervjuerna visade på var tiden lärare 

lägger på att hitta och prova olika program, appar och hemsidor. Eftersom den digitala 

utvecklingen förändras så fort är det inte någon mening att sätta ihop 

undervisningsbanker då de snabbt blir omoderna eller appar tas bort från marknaden. 

Det gäller för dagens lärare att ständigt hålla sig uppdaterade. Detta överensstämmer 

med den undersökning som Lärarnas Riksförbund (2016) gjort som visar att lärare i 

snitt lägger 6,6 timmar/v på att leta och konstruera eget material. Det framgår dock inte 

om eller hur mycket av dessa 6,6 timmar som ligger utanför arbetstid. En skola belyste 

också tvånget, att övergå till digitalisering i och med skolverkets reviderade läroplan 

(2017), som en begränsning. Tvång skapar skepticism och bidrar i detta fall inte till att 

lärare per automatik motiveras till att utöka användandet av digitala verktyg i sin 

undervisning. Här kan man se exempel på en tydlig ’digital immigrant’ som Prensky 

(2001) definierar som en person som inte är bekant från barnsben med teknisk 

utrustning och digitala verktyg utan att det är något som den har fått lära sig att 

behärska.  
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6 DISKUSSION 
Nedan presenteras en diskussion utifrån resultatet men också metoden som relaterar till 

undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Studien har genomförts 

genom en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Något denna studie inte har tagit del av är statistik som visar hur de digitala 

förutsättningarna ser ut, varken lokalt eller över hela landet. Kommunerna ansvarar för 

den ekonomiska fördelningen för skolorna och gör därmed att det förekommer 

skillnader över landet. Detta gör det därmed svårt att analysera och diskutera dessa 

utvalda skolor gentemot hur det ser ut i resten av landet. Eftersom skolorna är belägna i 

tre olika kommuner kan man se skillnader på hur de olika kommunerna men även hur 

olika de lokala skolorna ekonomiskt har satsat på tillgången till digitala verktyg. 

Däremot är det intressant att titta på skolornas förutsättningar då det visade sig att det 

ser relativt lika ut på de tre skolorna undersökningen har tagit upp. Skillnaden skulle 

man kunna härleda till personligt engagemang bland lärarna. De som tycker att det är 

både roligt, intressant och utvecklande, att arbeta med IKT och digitala verktyg, lägger 

ner mer tid på att hitta nya arbetsmetoder och material och använder de digitala 

verktygen i större utsträckning än de som känner sig nöjda och trygga med det material 

de har.   

 

Då det har forskats väldigt lite inom detta område är det svårt att jämföra vilka digitala 

verktyg som används med annan tidigare forskning. Digitala resurser förändras och 

utvecklas så fort att även denna undersökning kommer vara ’omodern’ inom en kort tid. 

Däremot har det varit av personligt intresse eftersom arbetet med studien har skapat en 

stor bank med material inför kommande yrke som kan komma till god nytta. Att 

samtliga skolor använde ordbehandlingsprogram som främsta verktyg var inte 

förvånande då det är det som datorer främst har använts som, historiskt sett. Med tanke 

på de siffror angående barns dagliga internetanvändande genom surfplattor, telefoner 

och datorer är det inte konstigt att det blir ett glapp mellan lärare och elever i 

undervisningen. Eftersom lärare, eller människan, oftast gör det den är van vid och mest 

bekant vid. Vad som är lätt att glömma är att undervisningen ska anpassas efter den som 

ska utföra den, nämligen elever. Då borde det vara mer naturligt att bedriva sin 

undervisning på ett sätt som tilltalar just de. Precis som Skolinspektionens granskning 

(2016) visade fick jag bekräftat att det var till största del läromedlena som utgjorde 

grunden för engelskundervisningen vilket var synd, eftersom jag tror och har sett under 

mitt arbete, att det finns ganska stora möjlighet att implementera träning via digitala 

verktyg.  

 

 De delar som var mest utvecklade, inom det ramverk som användes, var Language och 

Informations. Här visar det sig att det finns mer att utveckla inom Connections och Re-

design. Sen är då frågan, hur mycket av det innehållet ligger inom ramen för kursplanen 

i engelska i åk 4-6? Skulle denna undersökningen gjorts inom samtliga ämnen i åk 4-6 

skulle resultatet se annorlunda ut och säkerligen skulle fler digitala verktyg hamna inom 

just dessa fokusområden. Nu visade sig undersökningen att det som användes mest 

frekvent var odbehandlingsprogram och sökfunktioner men som läroplanen uttrycker 

ska elever ”tränas i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och 

texter från olika källor”. På internet finns det obegränsad tillgång till talat språk och 

texter på engelska i olika svårighetsgrader. Vi har YouTube som en otrolig källa till både 
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information men också möjlighet att lyssna på talad engelska från olika delar av 

världen. Även olika hemsidor som tillhandahåller träning i just engelska för elever finns 

det gott om. Några exempel på websidor kan vara Learn English for kids via 

Britishcouncil.org, Kimstudies och Webenglish.se . Vid diskussioner framkom ganska 

tydligt att avsaknaden av kompetensutveckling, inom vilka digitala verktyg som finns, 

är stor. Här finns det utvecklingspotential bland skolorna att fundera på hur de ska 

tillhandahålla adekvat utveckling till de olika lärarna. Man skulle kunna ge ersättning 

till den enskilda läraren eller att ämneslärarna tillsammans, så att de kan utbilda sig 

själva genom att titta på olika hemsidor och kanske lära sig på egen hand via YouTube-

filmer. På så sätt kan lärare hitta det som passar dem och sin undervisning istället för, 

som det ofta blir, en allmän utbildning om vart man kan hitta material eller hur den 

tekniska utrustningen fungerar.  
 

Nu gjordes denna undersökning av ett fåtal lärare på endast tre skolor, vilket inte kan 

spegla något generellt resultat för hela kommunen eller landet. En större undersökning 

hade säkerligen genererat i fler exempel på digitala verktyg än vad denna studie gav.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Denna studie utgjordes genom en kvalitativ undersökning i form av parintervjuer. Vad 

som är signifikant för just kvalitativa undersökningar är att de är effektiva för att bredda 

förståelsen inom ett fenomen. Genom att belysa de begränsningar och hinder de 

intervjuade lärarna berättade om bredddade denna studien just förståelsen. Eftersom 

studien inte utgick från en färdig hypotes eller teori utgjorde det att resultatet inte gick 

att jämföra med tidigare forskning om vilka digitala verktyg som används i 

verksamheterna utan jämfördes i stället med den digitala utvecklingen genom den 

teoretiska bakgrunden. Med hjälp av den historiken skapade det en förståelse för hur 

denna studies resultat blev. Att studien dessutom har svag generaliserbarhet förklaras 

genom att den är relativt liten och gav ett smalt resultat jämfört med hela Sverige och 

dess engelsklärare. För att få högre generaliserbarhet skulle man behöva fler 

respondenter vilket kunde nås via större enkäter. Eventuellt hade undersökningen blivit 

rikare om den fokusgupp blev till som det var tänkt från början. Det hade gett ett 

resultat speglat på en verksamhet och eventuellt hade fler digitala verktyg kommit upp 

till ytan. En annan faktor som avgjorde antalet digitala verktyg var att vid just det 

tillfälle intervjuerna ägde rum var det dessa som lärarna mindes och pratade om. De kan 

ha använt flera men oftast hänvisar människan till det som ligger närmast i minnet. För 

att respondenterna skulle förfriska minnet och fundera på vilka verktyg de har använt i 

sin undervisning tilldelades de intervjuunderlaget några dagar innan besöket. Trots det 

finns det inga garantier för hur omfattande deras redogörelse var gentemot verkligheten.  
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7 SLUTSATS 
Denna studien avsåg att undersöka vilka digitala verktyg lärare använder sig av i 

engelskundervisning i åk 4-6, men också vilka begränsningar eller hinder de anser att 

det finns med detsamma. Utifrån Skolinspektionens granskning om att engelska var det 

ämne som i särklass använde minst digitala verktyg hade fördomar skapats om att det 

var så det såg ut på skolorna i Sverige. Efter att tre stycken parintervjuer var 

genomförda kunde de fördomarna bekräftas, resultatet visar att de använder digitala 

verktyg i liten skala. Med tanke på de begränsningar lärarna diskuterade med digitala 

verktyg, kunde olika orsaker och anledningar diskuteras. Det mesta tyder på att tiden för 

en lärare att sätta sig in i nya verktyg, teknisk utrustning och material inte var tillräcklig 

under deras arbetstid. Dessutom kan man se att det personliga intresset för att använda 

digitala verktyg påverkar användandet. Att lärare och elever är trygga med olika 

undervisningsmetoder förklaras genom att dagens unga är födda med tekniken medans 

de flesta verksamma lärare har fått lära sig det i vuxen ålder. Därmed är skillnaderna 

stora i kunskaperna om hur datorer, lärplattor och internet fungerar.  

 

Det finns stor utvecklingspotential i både användandet inom engelskundervisningen 

men också i hur skolor och kommuner kan kompetensutveckla sin personal. Samtidigt 

är digitala verktyg väldigt många och fungerar på olika sätt men också snabbt 

föränderliga vilket gör det till en utmaning för varje skola att ta ställning till hur de vill 

ha det i just sin verksamhet.  

 

Som en utveckling av denna studie hade det varit intressant att göra en mer omfattande 

enkätundersökning över samtliga verksamma lärare i engelska för åk 4-6. Det hade 

kunnat skapa en samlad översikt över de digitala verktyg som används som de sedan 

skulle kunna få tillgång till. En annan möjlighet som hade varit spännande att utveckla 

genom en liknande studie är att låta de deltagande lärarna få prova en del digitala 

verktyg i sin undervisning och sedan utvärdera hur de och eleverna tyckte att det blev, 

jämfört med den undervisning de brukar ha. En liknande studie har gjorts men på  

gymnasienivå. Det skulle skapa både kunskap om det provade verktyget men också 

praktisk erfarenhet för både lärare och elever som kan komma till nytta i praktiken.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuunderlag 
 

Skola, namn, kön, ålder, år i yrket (engelska) 

 

Allmänt om IKT (Informations och kommunikationsteknik)/ digitala verktyg 

 

Vad innebär IKT eller digitala verktyg för dig?  

 

Vad tycker du om att använda IKT i undervisningen i engelska i allmänhet? (Ser du det 

som en hjälp eller börda?)  

 

Använder du IKT i din engelskundervisning? Om så, på vilket sätt? (Om inte) Varför 

eller av vilken/vilka orsaker använder du dig inte av det? (Om de använder) Hur 

använder du dig av IKT i din vardagliga undervisning?  

 

Anser du att det är mer eller mindre viktigt att använda IKT i engelska undervisning?  

 

När du använder IKT i din undervisning i engelska är det för att förstärka innehållet i 

lektionerna eller är det som stöd för eleverna  i undervisningen? Eller något annat? 

 

Vad har du fått för kompetensutveckling gällande IKT eller IT?  

 

Om du skulle få möjlighet att få mer kompetensutveckling inom IKT skulle du gå den 

då? Varför då?  

Varför inte?  

 

Vad har din skola för förutsättningar för en digital undervisning idag? (tillgång till 

dator, ipad, cb...en-till-en) 

 

“Utbildar” du dig på egen hand inom digitala verktyg? Tex youtube, appar, program... 

 

Om engelskundervisningen  

 

Berätta hur din engelskundervisning ser ut? (Läroboksbaserad, tema, eget material...) 

 

Vilka slags medier och program känner du till som man kan använda sig av i 

engelskundervisningen? (digitala läromedel, interaktiva övningar, smartboard, GAFE, 

Classroom...) 

Några du föredrar, använder mycket eller mer än andra? 

 

Anser du att du som lärare förlitar dig för mycket på tryckta läromedel och 

arbetsmaterial i din engelskundervisningen? Varför?  

 



  
 

II 

I hur stor utsträckning använder du dig av digitala läromedel? Varför använder du inte? 

 

Vad tycker du om kvalitéten på det läromedel du använder idag, tryckta och digitala?  

 

Skapar du eget material för digital användning? Hur mycket tid lägger du på att skapa? 

 

Använder du färdiga digitala läromedel idag? 

 

I hur stor utsträckning använder du digitala hjälpmedel i din undervisning idag? Skulle 

du vilja förändra det till mer eller mindre? På vilket sätt?  

 

Hur benägna är lärare att utöka sin användning av IKT/digitala hjälpmedel i sin 

engelskundervisning för att öka måluppfyllelsen?  

 

Vilka hinder/begränsningar för att använda digitala hjälpmedel/verktyg anser du/ni att 

det finns idag? 

 

Vilka positiva respektive negativa aspekter anser du att det finns med att variera med 

digitala verktyg i din undervisning?  

 

Hur stor är kunskapen bland er lärare om hur man kan använda digitala och sociala 

medier i undervisningen? Känner ni att ni vet tillräckligt om de alternativ som finns? 

 

I vilken grad anser du/ni att digitala och social medier ökar motivation, delaktighet och 

måluppfyllelse? 

 

Var får du din inspiration och idéer till lektionsinnehåll/moment/ undervisning i 

engelska ifrån?  

 

Hur anpassar du bedömnings grundande övningar till digitaliserad 

undervisning/digitaliseringen?  

 

Vilka arenor använder ni dator/iPad/CB till att skriva läxförhör, prov, diagnoser tester 

idag? Kan ni utveckla det mer? Vet ni vilka arenor det finns att tillgå eller hur man kan 

kan göra? 

 

digital literacy 

 

Vad ser du som de viktigaste fördelarna med kursboken i dagens IKT-skola?  

Nackdelarna? 

 

Vad ser du som de viktigaste fördelarna med digitala verktyg i dagens IKT-skola?  

Nackdelarna? 

 


