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ABSTRAKT 
 

Syftet med den här studien var att undersöka några engelsklärares attityder till och 
användning av digitaliserat läromaterial i undervisningen på gymnasienivå. Studien 
undersöker även om lärare anser att det är relevant att använda sig av digitaliserat 
läromaterial, främst inom grammatikaspekten av engelskundervisningen och om de ser 
någon förändring i elevernas inlärning vid användning av materialet. Undersökningen är 
baserad på kvalitativa intervjuer, varav fem stycken personliga intervjuer med 
gymnasielärare i engelska samt telefonintervjuer med två rektorer och en administrativ 
chef. I och med studien har vi har myntat begreppet digitaliserat läromaterial vilket 
innefattar uppgifter och övningar som elever gör via en persondator. Undersökningen 
visar att lärare gärna använder sig av datorer och digitaliserat läromaterial i 
engelskundervisningen, men flera av lärarna känner sig begränsade av skolans resurser 
samt tiden det tar att leta fram övningar och anpassa dem till undervisningen. Resultatet 
visade även att samtliga lärare tycker att de har svårt att se någon förändring i elevernas 
inlärning i grammatikaspekten vid användning av digitaliserat läromaterial, men flera 
lärare talar om att de anser att eleverna får bättre förutsättningar för lärande.  

Nyckelord: digitaliserat läromaterial, engelskundervisning, grammatikundervisning, 
lärares attityder, dator 



 

 

 

 

 

 

Vi vill tacka de som ställt upp på intervjuer och bidragit med sin tid, utan Er 
hade denna uppsats aldrig varit möjlig. 

 

 

”Putting a computer in front of a child and expecting it to teach him 
 is like putting a book under his pillow, only more expensive.” (Okänd) 
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1 INTRODUKTION 
Att spela datorspel har blivit mer och mer vanligt bland ungdomar idag, men att 
spela spel är ingen nyhet. Att spela spel är en form av underhållning och har funnits i 
människans kultur i flera tusen år (Höglund, 2009). Höglund (2009) säger att 
”arkeologer har hittat egentillverkade spel från de tidiga högkulturerna: enkla 
spelbräden och spelpjäser av sten, glas och ben” (s. 5).  Anledningen till att det anses 
vara så underhållande att spela spel är att det blandar verklighet med en dos av 
fantasi (a.a.). Datorspel uppkom redan då den första datorn kom, men det är under de 
senaste 20 åren som datorspelen har utvecklats mycket och fått en allt större roll i 
barns och ungas liv; att spela datorspel har nu blivit en del av deras kultur 
(Ungdomsstyrelsen, 2006). Samtidigt som datorspel för så mycket positivt med sig, 
för det självklart även med sig nackdelar. Datorspel får kritik bland annat för att 
genom våld leda till mer våld. Värt att nämna i det sammanhanget, är att de mest 
populära spelen i Sverige år 2005 var strategispel och sportspel, det vill säga inte 
spel där våld förekommer (a.a.).  

I studien Ungar & Medier gjord av Medierådet 2010, där 1000 ungdomar i åldern 12-
16 år medverkar, framkommer det att 74% av dem har en dator på sitt rum. I samma 
studie framkom det även att den populäraste fritidsaktiviteten är att surfa på Internet, 
samt att 67% av ungdomarna i studien brukar spela dator-/tv-spel (Medierådet, 
2010). Ungdomsstyrelsen presenterar i New Game – om unga och datorspel från 
2006 att i Sverige beräknas 90% av alla mellan 16 och 44 år ha tillgång till en 
persondator som det går att spela datorspel på. Datorspelen får en allt större och 
betydande roll i ungas liv och många datorspel finns enbart på engelska. Det här 
innebär, i kombination med utvecklingen av Internet, att elever idag har tillgång till 
det engelska språket på ett helt nytt sätt än för 20 år sedan.  

Eftersom datorer har en så stor roll i ungdomars liv idag kan det här självklart 
utnyttjas i skolan som motivationsfaktor. Utvecklingen av IT har även bidragit till att 
det idag finns en rad elektroniska läromedel tillgängliga för lärare och elever och de 
gör nu sitt intåg in i klassrummen. Mycket pengar har satsats på att implementera 
digitala läromaterial i skolan, men trots det används materialet ändå inte i särskilt 
stor utsträckning.  

De senaste årens utveckling av informationssamhället har bidragit till att elever idag 
behöver ha en digital kompetens, det vill säga en förmåga att kunna hantera all den 
information de stöter på varje dag (Ala-Mutka, Punie & Redecker, 2008). Samtidigt 
som allt mer digitaliserat läromaterial integreras i verksamheten, får skolan ständigt 
kritik för att den inte hänger med i samhällets utveckling, och nya sätt att undervisa 
och lära möts av skepsis (Lantz-Andersson, 2009). Då IT får en allt större roll i barn 
och ungdomars liv borde det här självklart utnyttjas i skolan. Det har dock visat sig 
vara en trög process att integrera IT och digitala hjälpmedel i undervisningen (Lantz-
Andersson, 2009). Det finns dock en brist på undersökningar kring lärares 
uppfattning om olika digitala läromaterial. För att materialet ska kunna bli bättre och 
utvecklas behöver åsikter och uppfattningar komma från de som använder sig av 
materialet, inte de som köper in det. Följande undersökning granskar några lärares 
användning samt attityd till de digitaliserade läromaterial som idag används inom 
kärnämnet engelska på gymnasiet.  
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1.1 Begrepp 
Vi kommer att behandla ett antal begrepp i denna uppsats och i följande stycke ges 
en mer utförlig förklaring till dem.  

1.1.1 Datorspel 

Då vi talar om datorspel menar vi här spel och övningar som finns tillgängliga på en 
persondator. De här spelen och övningarna kan finnas på Internet, på datorns 
hårddisk eller CD-rom.  

1.1.2 Digitaliserat läromaterial 

Det begrepp vi huvudsakligen kommer att fokusera på är digitaliserat läromaterial 
och med det menar vi läromaterial som finns tillgängligt för lärare och elever via den 
elektroniska vägen, det vill säga via en persondator. Till det här begreppet hör inte att 
läsa en text på en persondator eller skriva en text i ett ordbehandlingsprogram, 
begreppet berör inte tillverkningsprocessen av en text eller behandlingen av denna. 
Det vi menar med det här begreppet är att digitaliserat läromaterial är övningar som 
elever gör via en persondator med läraren som stöd. I det här begreppet inkluderas 
även begreppet pedagogiska datorspel. Med det här begreppet syftar vi på datorspel 
vilka används för pedagogiska syften, det vill säga i undervisningen. Det här 
läromaterialet kan även kallas för e-läromedel.  

1.1.3 Aspekter 

Ett annat begrepp som vi använder är begreppet aspekter. Ett tydligt genomgående 
tema i engelskundervisningen är att övningar är indelade efter olika aspekter av 
språket. Exempel på olika aspekter är grammatik, ordförståelse, hörförståelse och 
stavning. Vid övningar skiljs de här aspekterna ofta från varandra och tränas var för 
sig. För att kunna använda sig av det engelska språket krävs dock att eleven kan 
koppla ihop de här aspekterna. Trots det finns det väldigt få övningar, även i det 
tillgängliga digitaliserade läromaterialet, där flera av de här aspekterna tränas 
samtidigt.  
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2 BAKGRUND 
Under 1980-talet och framåt har datorspel med ett pedagogiskt syfte blivit allt 
vanligare, men idag finns många som har en åsikt kring huruvida datorspel lämpar 
sig i undervisningen eller inte. Samtidigt är det sedan tidigare känt att en blandning 
av olika ”inlärningssätt” leder till en lyckad inlärning hos elever. Då utvecklingen av 
IT har gått framåt har även digitaliserat läromaterial blivit allt vanligare i 
klassrummet (Lantz-Andersson, 2009). Datorspel idag är ett populärkulturellt 
fenomen och barn och unga växer upp med datorer som en del i sin vardag. Det här 
gör att det lämpar sig väl att använda sig av digitaliserat läromaterial i 
undervisningen; inte minst som motivationsfaktor, men även som en källa till 
förbättring hos eleverna, bland annat i undervisning av den engelska grammatiken. 
För en kort sammanfattande text om historisk bakgrund till datorspel, samt datorspel 
för pedagogiskt ändamål se bilaga 3.  

 

2.1 Digital utveckling 
Internet har revolutionerat vårt informationsutbyte. Gamla sanningar har 
upphört att gälla och nya har formulerats. Eftersom så mycket information 
numera finns tillgänglig, har behovet av traditionell informationsförmedling 
minskat. Detta påverkar naturligtvis även nästa led, när information skall 
förädlas och omvandlas till kunskap. De elever som skall klara sig på 2000-talet 
måste kunna söka och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera, 
systematisera och sammanställa information på ett sådant sätt att den utvecklas 
till denna kunskap. (Rask, 1999, s. 12). 

Rask introducerar i sin text Med eller utan filter? från 1999, begreppet den ”fjärde 
basfärdigheten” (s. 12). Rask menar att unga inte längre klarar sig med de tidigare tre 
basfärdigheterna; räkna, skriva och läsa utan idag behöver de även ha kompetens i att 
använda sig av, förstå och kunna kritiskt granska all den information som de får ta 
del av i informationssamhället. Här presenteras den fjärde basfärdigheten, som sedan 
intåget av datorn och Internet har tagit en allt större roll i samhället och ungas liv. 

Utvecklingen av det informationssamhälle vi idag lever i, där unga varje dag blir 
överösta av information, har de senaste tio åren lett till ett krav på en digital 
kompetens hos samhällets medborgare. Europeiska Kommissionen beskriver digital 
kompetens som en förmåga som ”involves the confident and critical use of ICT for 
employment, learning, self-development and participation in society” (Ala-Mutka, 
Punie & Redecker, 2008, s. 4). Med det här menas att samhällets invånare ska kunna 
använda sig av IKT (informations- och kommunikationsteknik) för att kunna 
utvecklas och ta del av samhället (Ala-Mutka mfl., 2008). Ala-Mutka med flera 
(2008) talar även om ett livslångt lärande och den betydelse som digital kompetens 
har för det livslånga lärandet;  

Lifelong learning strategies need to answer to the growing need for advanced 
digital competence for all jobs and for all learners. Learning digital skills not 
only needs to be addressed as a separate subject but also embedded within 
teaching in all subjects. (s. 5). 

Att lära sig digital kompetens och kunna hantera allt det som dagens 
informationssamhälle för med sig är något som Ala-Mutka med flera (2008) anser 
ska integreras i all undervisning och alla ämnen. Lärarens roll har därför förändrats 
under de senaste tio åren, för att eleverna ska kunna ges redskap för det livslånga 
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lärande som läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Skolverket, 2006) 
talar om. För att integrera träning i digital kompetens i undervisningen kan 
digitaliserat läromaterial därför vara av fördel.  

 

2.2 Varför använda sig av digitaliserat läromaterial i 
engelskundervisningen 

Idag växer elever upp med datorer vilket gör att deras förväntningar och krav på sin 
utbildning är annorlunda än för 20 år sedan. Lärare måste därför anpassa sig genom 
att ta tillvara på elevernas intressen och göra språkundervisning mer relevant till 
deras värld (Stanley & Mawer, 2008). Samtidigt diskuteras det kring hur mycket 
eleverna lär sig genom att använda digitaliserat läromaterial. Att använda sig av 
exempelvis datorspel i undervisningen ses sällan ur ett annat perspektiv än att det är 
roligt för eleverna, men datorspel kan ”befrämja kognitiva processer och förmågor 
som är fördelaktiga i ett undervisningssammanhang” (Linderoth, 2004, s. 29). Det är 
även känt att genom att göra undervisningen mer rolig motiveras eleverna och de har 
lättare att lära (Linderoth, 2004). Samtidigt får den yngre generationen idag tag på 
sin information på ett helt annat sätt än tidigare, tack vare det växande 
informationssamhället. Genom att digitalisera läromaterial tas ett steg närmare en 
anpassning av undervisningen och eleverna motiveras till att lära.  

Varför ska lärare då använda sig av digitaliserat läromaterial i undervisning av 
engelska? Eftersom elever idag får information på ett nytt sätt och får ta del av så 
många aspekter av det engelska språket behöver lärare använda ett språk som känns 
mer bekant för eleverna (Stanley & Mawer, 2008). Samhället ställer krav på skolan 
att elever idag ska kunna ha en kompetens att använda sig av digitala hjälpmedel och 
att implementera digitaliserat läromaterial i undervisningen får då en allt större 
betydelse (Lantz-Andersson, 2009). Genom användning av till exempel engelska 
webbsidor och digitaliserat läromaterial på engelska får eleverna även se och lära sig 
engelska i sitt autentiska tillstånd, vilket har visat sig motiverande för elever (Bakar, 
2007). 

 

2.3 Kursplaner för engelska på gymnasiet 
Kritik har riktats mot skolans långsamma utveckling och följsamhet av samhällets 
utveckling (Morawski, 2010). Det här syns tydligt i kursplanerna i kurserna engelska 
A och B från 2000, där väldigt få kopplingar till IT kan tolkas. Kursplanen för 
engelska A nämner dock i ett mål att eleven behöver ”kunna självständigt hämta 
information från olika källor samt bearbeta och strukturera den information som 
tagits fram” (Skolverket, 2000a). Kursplanen för engelska B tar upp ett likande mål 
där elever ska ”kunna kritiskt granska och analysera information från olika källor” 
(Skolverket, 2000b). De gällande kursplanerna har fått kritik för att de är för 
tolkningsbara och inte tillräckligt tydliga (Morawski, 2010).  

Den bristande precisionen och det faktum att målformuleringarna ofta innehöll 
ord och begrepp som var vaga och tolkningsbara innebar inte enbart svårigheter 
för lärarna att förstå, utan medförde också en uppenbar risk att lärarna gjorde en 
annan tolkning än den som staten hade avsett. (Morawski, 2010, s. 219). 
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Kursplanerna ställer få krav på integrering av digitaliserat läromaterial i 
undervisningen och det blir mer lärarens val att integrera den här typen av material i 
undervisningen. Det här kan i sin tur få till följd att lärare som inte är trygga med IT 
och digitaliserat läromaterial inte använder sig av det och eleverna tappar 
möjligheten att utveckla sin digitala kompetens.  

I kontrast till de här kursplanerna kan den förslagna ämnesplanen för engelska 5 och 
6 i Gymnasiereformen 2011, GY11 ställas. De tidigare kursplanerna har fått kritik då 
de anses vara för tolkningsbara och därför kommer de nya ämnesplanerna att ha 
tydligare specifika mål (Skolverket, 2010d). Ämnesplanen för engelska säger bland 
annat att ”kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala 
och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv” 
(Skolverket, 2010d). Den nya ämnesplanen för engelska ställer helt nya krav på 
lärare och undervisningen. IT och digitaliserat läromaterial måste nu integreras i 
undervisningen av engelska för att ämnesplanens syfte ska uppnås.  

Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, 
information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur 
man söker, värderar, väljer och tillängar sig innehåll från olika källor för 
information, kunskaper och upplevelser. (Skolverket, 2010d).  

 

2.4 Möjligheter vid användning av digitaliserat läromaterial 
Både datorn och IT är ett arbetsverktyg som återkommer i många sammanhang, 
samtidigt som det kan kännas nytt och spännande. Eftersom eleverna känner igen det 
från hemmet kan det motivera eleverna till arbete även i skolan (Myndigheten för 
Skolutveckling, 2007).  

En fördel med digitaliserat läromaterial är att det kan vara interaktivt vilket sporrar 
eleverna till att söka svaren och de får feedback direkt (Myndigheten för 
Skolutveckling, 2007). En annan fördel med digitaliserat läromaterial är att det ofta 
är multimodalt. Det här innebär att läromaterialet använder sig av text, bild och ljud 
samtidigt för att förmedla sitt budskap. Bilderna kan både vara stilla eller rörliga, till 
exempel i form av animeringar. Denna form gör att det blir lättare att förklara och ge 
exempel. Olika elever lär sig bäst på olika sätt och genom att använda multimodala 
hjälpmedel såsom digitala läromedel, kan fler elevers behov inom inlärningen 
tillgodoses. Det här gör att inlärningen kan bli mer effektiv, då eleven kan lära sig 
ämnet snabbare och även bättre. En stor del av det digitala läromaterialet möjliggör 
samarbete och kommunikation inom en grupp på en helt ny nivå än tidigare (a.a.).   

Även användning av enklare digitaliserade resurser, såsom bilder, kan göra 
undervisningen mer individanpassad. Sådana enklare resurser kan kallas för 
råmaterial och inkluderar även texter, ljud, animeringar och liknande. (Myndigheten 
för Skolutveckling, 2007).  Lärare är i allmänhet mycket uppfinningsrika och kan 
göra mycket av lite. Mängden råmaterial ökar snabbt och lärare kan därmed 
åstadkomma ännu mer. Arbetet underlättas även genom att redskapen som finns, det 
vill säga datorer, kameror och liknande, blir billigare och enklare att använda (a.a.).   

Digitalt läromaterial ger även möjligheter till minskade kostnader för skolan, då det 
är lättare att uppdatera. Skolan behöver inte lägga pengar på nya kursböcker vid varje 
tillfälle som samhället genomgår en förändring, till exempel ett politiskt val 
(Myndigheten för Skolutveckling, 2007).  I dagens samhälle är inställningen i de 
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flesta fall mycket öppen och många lärare delar gärna med sig av sitt 
egenproducerade material, men det finns även mycket annat material med 
utbildningssyfte som är kostnadsfritt. Vid spridning av material undviks 
dubbelarbete. Det material som finns tillgängligt kan istället byggas vidare på, vilket 
gör att lärarens yrkesroll utvecklas och når längre (a.a.). 

 

2.5 Svårigheter vid användning av digitaliserat läromaterial 
Samtidigt som det finns många beskrivna fördelar och möjligheter med att använda 
sig av digitaliserat läromaterial, finns det även kritik riktat mot det. Egenfeldt-
Nielsen (2007) talar om att många riktar kritik mot att datorspel gör lärandet roligt 
och att det kan diskuteras huruvida det ska vara roligt att lära.  

Egenfeldt-Nielsen (2007) menar på att det finns en uppsjö av studier som säger att 
elever uppskattar och lär sig av datorspel, men att det saknas studier som jämför vad 
elever lär sig av datorspel kontra mot vad elever lär sig av traditionella 
undervisningsmetoder. Även Lantz-Andersson (2009) riktar kritik mot denna brist på 
forskning. Denna brist kan bidra till svårigheter med att motivera lärare till att 
använda sig av digitaliserat läromaterial i undervisningen. Lantz-Andersson (2009) 
menar även att digitaliserat läromaterial inte kan anpassas efter elevernas 
individuella kunskapsnivå. Då en lärare känner en elev kan denne anpassa en uppgift 
efter elevens individuella kunskapsnivå i ett ämne. Det digitaliserade läromaterialet 
vet inte vilken nivå eleven befinner sig på och kan inte anpassa sig därefter (a.a.). 
Bakar (2007) talar även om hur viktigt det är att ge en ordentlig introduktion till de 
övningar som används i och med digitaliserat läromaterial. För att eleverna ska få ut 
så mycket som möjligt av övningarna är det av stor vikt att eleverna förstår vad de 
ska göra och inte behöver gissa sig till vad de ska göra (a.a.).  

Det finns idag en stor mängd digitaliserat läromaterial tillgängligt för lärare som 
undervisar i engelska på gymnasiet, men Egenfeldt-Nielsen (2007) riktar kritik mot 
dagens skolor där han menar på att de som beställer det digitaliserade läromaterialet 
inte är desamma som använder det. Lärare idag kan ha svårt att påverka det material 
som köps in och därför kan resultatet bli att det inköpta digitaliserade läromaterialet 
ändå får samla damm på en hylla. Om lärare inte känner att de kan påverka inköpet 
av digitaliserat läromaterial kan det här självklart leda till en negativ uppfattning av 
materialet hos läraren (a.a.). 

Det som lärare ser som ett av de största hindren med digitaliserat läromaterial är att 
läraren i vissa lägen kan känna att de tappar kontrollen över vad eleverna gör och hur 
det går för dem. Idag finns en rad virtuella rum där elever kan ha kontakt med 
varandra och utbyta kunskaper. Här blir det dock svårt för lärare att få en insyn i vad 
eleverna lär sig och vad de gör (Gustafsson, 2002). Gustafsson (2002) ställer sig 
frågan: ”utmanas därigenom lärarnas auktoritet, och utmanas på sikt även 
skolsystemets legitimitet?” (a.a., s. 17). Ett annat möjligt hinder är lärarens 
förändrade roll vid användning av digitaliserat läromaterial; läraren blir mer en 
handledare och har inte längre rollen som ”kunskapsförmedlare” (Gustafsson, 2002, 
s. 17) vilket i sin tur kan leda till att lärarens auktoritet sätts på prov (a.a.).  

Barr och Gillespie (2002) talar om hur en del lärare kan visa motvilja när det gäller 
att använda sig av IT i undervisningen, främst på grund av tidspress, men även på 
grund av att de uppfattar det som onödigt, antingen resursmässigt eller tidsmässigt. 
Dock finns det inget egentligt motstånd mot införandet av IT i undervisningen, även 
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om det finns vissa individer som vägrar använda sig av datorer. Så länge som lärare 
har fått utbildning, tid, ledarskap och resurser, finns det inget som säger att de inte 
kommer att ta tekniken i bruk (a.a.). 

 

2.6 Digitaliserat läromaterial i grammatikundervisningen 
Svenska elever har genom undersökningar visat att de är mycket duktiga på 
engelska. År 2002 gjorde Skolverket en undersökning där det visade sig att: 

Jämfört med övriga länder ligger Sverige i topp vad gäller allt utom språklig 
korrekthet, där färdigheten relativt sett tycks vara något svagare – dock 
fortfarande på en nivå som är klart över genomsnittet i den internationella 
studien. (Skolverket, 2002, s. 52). 

Svenska elever har med andra ord visat sig vara duktiga i ämnet engelska och på det 
engelska språket, men att de brister i språkets riktighet. Vad det här berättar för oss 
är att svenska elever behöver bli bättre på engelsk grammatik, för att bli ännu bättre 
på det engelska språket. De fel som elever gör i grammatiken ger oss viktig 
information, det talar om för oss att eleverna inte har lärt sig det vi ville att de skulle 
lära sig (Skolverket, 2001). Eftersom svenska elever behöver bli bättre på 
grammatiken har vi valt att närmare studera digitaliserat läromaterial i 
grammatikundervisningen och de fördelar det kan föra med sig. En stor fördel som vi 
tidigare presenterat är att digitaliserat läromaterial kan fungera som en 
motivationsfaktor, något som kan användas i grammatikundervisningen.  

För att kunna behärska ett språk, som engelska, krävs det att eleven kan koppla ihop 
de aspekter som finns i och med språket. Lightbown och Spada (1999) talar om att de 
som lär sig ett andra språk (som huvuddelen av elever i den svenska skolan) har 
fördelen av att redan kunna ett språk; sitt modersmål. Det här gör att eleven redan vet 
hur ett språk fungerar, vilket kommer att underlätta inlärning av ett språk till (a.a.). 
Att få undervisning i grammatik har visat sig göra det lättare för elever att ta till sig 
ett nytt språk, samt kunna använda sig av det (Brodow, Nilsson & Ullström, 2000). 
Grammatikundervisning behövs för att eleverna ska få en korrekthet i språket (a.a.). 
Även Skolverket (2001) talar om det här; för att eleverna ska kunna behärska det 
engelska språket på ett korrekt sätt krävs det även att de behärskar språkets 
grammatik. Grammatikaspekten är en del av helheten, vilket i det här fallet är hela 
det engelska språket. Brodow med flera (2000) talar om att den bästa undervisningen 
av grammatik inte står för sig, utan är integrerad i hela engelskundervisningen. 
Samtidigt säger Hinkel och Fotos (2002) att elever lär sig svåra grammatiska 
moment lättare om de tränas intensivt. Frågan är då om elever lär sig grammatik 
lättare genom intensiv träning eller genom att grammatikundervisningen integreras i 
den övriga engelskundervisningen. Grammatik är dock en aspekt av språket som blir 
bättre med träning (a.a.).  

 

2.7 Aktuell forskning som behandlar digitaliserat läromaterial 
I följande avsnitt presenteras ett urval av vad aktuell forskning säger om digitaliserat 
läromaterial i undervisningen av grammatik. Avsnittet avslutas med en kort 
presentation av ett urval forskning och projekt som rör digitaliserat läromaterial och 
dess roll i skolan och klassrummet, både nationellt och internationellt.  
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Barr (2008) talar om att användning av digitaliserat läromaterial i 
grammatikundervisningen är mer effektivt än det traditionella sättet att använda sig 
av en bok och övningar på papper. Den studie som Barr (2008) presenterar är 
genomförd i en franskaklass på University of Ulster, Nordirland och visar framförallt 
att digitaliserat läromaterial i grammatikundervisningen av språk spelar en mycket 
värdefull roll, inte bara i elevernas utveckling av grammatiken utan även i elevernas 
attityd mot grammatikundervisningen. Eleverna i studien ansåg att det var positivt 
med digitaliserat läromaterial och därför kan det här materialet användas som en 
motivationsfaktor i grammatikundervisningen (a.a.).  

Jarvis och Szymczyk (2009) lyfter fram den stora fördelen med att använda sig av 
digitaliserat läromaterial i grammatikundervisningen, att eleverna kan öva och göra 
samma övning flera gånger. Fördelen med digitaliserat läromaterial är att de kan 
göras på andra platser än i skolan (a.a.). I sin studie använder sig Jarvis och 
Szymczyk (2009) av 38 stycken elever där engelska inte är modersmålet och en 
majoritet av dess elever ansåg att grammatikundervisning var en viktig del av att lära 
sig ett nytt språk. En del elever gav dock digitaliserat läromaterial kritik, de nämnde 
att den struktur som finns i en bok ofta inte finns i webbaserade övningar eller ett 
program (a.a.). Studien visar även att eleverna ofta saknar den introduktion som finns 
till övningar i böcker hos det digitaliserade läromaterialet, men sa samtidigt att det 
finns en brist på variation i böckerna, en variation som finns i det digitaliserade 
läromaterialet (a.a.). En slutsats som drogs i och med Jarvis och Szymczyk studie är 
att digitaliserat läromaterial idag har en stor roll i grammatikundervisningen, men det 
här materialet kan inte ersätta traditionella lärosätt (a.a.).  

Baturay, Daloglu och Yildirim (2010) genomförde en studie i Turkiet med 54 elever 
i engelska där de har utvärderat det digitaliserade läromaterialet WEBGRAM. 
WEBGRAM är en form av interaktivt spel som är inriktat på 
grammatikundervisning. Studien visade att eleverna var nöjda med hur materialet var 
strukturerat, samt att det var snabbt och enkelt tillgängligt. Studien visade även att 
materialet gav eleverna en bra möjlighet till att repetera grammatik på så kort tid som 
femton minuter. Eleverna talade även om att de tyckte att materialet gav dem bra 
träning i grammatik och att det underlättade deras inlärning (a.a.).  

2.7.1 Ett urval av projekt 

Våren 2005 gav Regeringen ett uppdrag till Myndigheten för Skolutveckling som 
kallas Praktisk IT – och mediekompetens (PIM). Syftet med PIM är att ge lärare 
handledning och hjälp på vägen mot att använda digitala resurser i klassrummet. 
Handledningen och materialet finns tillgängligt via webben och allt är kostnadsfritt 
för lärare i Sverige (Skolverket, 2010c).  

KK-stiftelsen, Högskolornas forskningsfinansiär, driver tillsammans med Göteborgs 
Universitet projektet LearnIT. LearnIT är ett forskningsprojekt vars ”uppdrag är att 
studera samspelet mellan lärande och informationsteknik” (LearnIT, 2004, s3). 
Projektet driver en rad olika forskningsprojekt och flest projekt bedrivs av Göteborgs 
Universitet, KTH och Umeå Universitet (Hassel, 2006). Vid närmare 
efterforskningar visar det sig att det dock inte finns någon undersökning som 
undersöker vad lärare har för uppfattning och tankar kring det digitaliserade 
läromaterialet som idag finns tillgängligt för gymnasielärare.  

1998 startades ITiS (IT i Skolan), ett nationellt program för att införa IT i skolan. 
Under en treårsperiod, mellan 1999 och 2001, bjöds alla Sveriges kommuner in till 
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att delta i ITiS. Efter en utvärdering av de här tre åren visade det sig att införandet av 
IT i skolan och digitala hjälpmedel i skolans arbete är en väldigt trög process. IT 
ansågs och behandlades mest som ett skolämne och integrerades inte i 
undervisningen på önskat sätt (Lantz-Andersson, 2009).  

Vid Linnèuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola bedrivs sedan april 2006 
fram till våren 2011 projektet Ung Kommunikation (Ung Kommunikation, 2010). 
Projektet får stöd av KK-stiftelsen och syftet med projektet beskrivs som nedan: 

Dagens ungdomar hyser en nyfikenhet och öppenhet för användning av ny 
teknik. Detta förändrar fritiden, men påverkar även skolan och ställer krav på 
förändrade undervisningsformer. Personal inom lärarutbildning och skola måste 
därför få ökad kunskap om digitala ungdomskulturer och på vilket sätt dessa 
påverkar undervisning och lärande. (Ung Kommuniaktion, 2010). 

På internationell nivå gjorde European ELearning Forum for Education (ELFE) 
under 2004 – 2005 ett projekt med stöd av Europeiska Kommissionen och i 
samarbete med European Trade Union Committee for Education (ETUCE) för att få 
en bättre uppfattning om fördelar och nackdelar med att använda digitaliserat 
läromaterial i klassrummet (European ELearning Forum for Education, 2010). Det 
bakomliggande syftet med projektet är att uppmärksamma de deltagande länderna 
och övriga länder inom EU på de för- och nackdelar som finns med digitaliserat 
läromaterial, för att få en så bra användning som möjligt av det här materialet och 
digitala resurser i skolan (a.a.).  

Umeå Universitet och dess institution för interaktiva medier och lärande (IML) gick 
2009 med i ett nätverk tillsammans med sju andra länder från Norden och Baltikum, 
Nordic Baltic Community for Open Education (NORDLET) (Umeå Universitet, 
2010). Projektet fick 1,1 miljoner kronor i finansiering från Nordiska ministerrådets 
Nordplusprogram och uppdraget är att ”stärka kunskapsutbytet och samarbetet kring 
öppna digitala lärresurser i Norden och Baltikum” (a.a.).  

 

2.8 Digitaliserat läromaterial 
För att användningen av datorer i undervisningen ska nå sin fulla potential, krävs det 
att fyra delar finns: människor, resurser, verktyg och utförande (Barr & Gillespie, 
2003). Det främsta sättet att fullt utnyttja datorn i undervisningen är då den är 
integrerad och används i kombination med den traditionella undervisningen. Den bör 
då användas som ett sätt att nå lärresurser. I en lärmiljö där datorn är integrerad, 
finns inget tvång att använda tekniken, utan det sker en ständig avvägning av 
datoranvändningen mot traditionell undervisning. Den traditionella undervisningen 
fortsätter att användas i de fall den fungerar bra, och datorer får fungera som 
förstärkning. Det är mycket viktigt att datorerna verkligen är helt integrerade i 
undervisningen så att de inte endast används för att det finns ett tvång, till exempel 
på grund av att skolan lagt stora summor pengar på tekniken (a.a.).  

Det digitaliserade läromaterialet kan vara tillgängligt för lärare, antingen gratis via 
Internet eller förlagt med en viss kostnad och måste köpas in av skolan. I följande 
stycke kommer vi kort att presentera det digitaliserade läromaterialet som våra 
respondenter använder sig av. Vi har valt att dela upp utbudet av digitaliserat 
läromaterial för gymnasielärare i engelska i tre kategorier: webbsidor, interaktivt 
material och program. För förslag på andra webbsidor och interaktivt material än det 
som presenteras här, se bilaga 4.  
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2.8.1 Webbsidor 

Nedan beskrivs två webbsidor med tips, idéer och digitaliserat läromaterial för lärare 
i engelska, material som våra respondenter använder sig av. Materialet på de här 
webbsidorna är gratis och tillgängligt via Internet för lärare, men för att kunna 
användas i klassrummet måste lärare plocka fram en specifik övning.  

Webbplatsen IT för pedagoger är en samlingsplats för de resurser som kommer från 
Myndigheten för Skolutveckling, samt även från andra håll (Skolverket, 2010a). 
Sidan erbjuder nyheter kring IT i skolan och har även ett stort utbud av tips på 
digitaliserat läromaterial för lärare, samt länkar till andra sidor som erbjuder 
digitaliserat läromaterial. IT för pedagoger erbjuder även hjälpmedel för lärare som 
är eller känner sig ovana vid användning av digitaliserat läromaterial, till exempel 
föreläsningar samt aktuella rapporter av relevans (Myndigheten för skolutveckling, 
2007). IT för pedagoger kan användas av lärare som resurs för tips och idéer på hur 
digitaliserat läromaterial kan användas i klassrummet. Webbplatsen erbjuder även 
kurser över webben hur lärare till exempel kan använda sig av Power Point. Som 
lärare i engelska kan sidan användas som inspiration och som källa till hur 
digitaliserat läromaterial kan användas i skolan.  

Via webbplatsen IT för pedagoger finns även Länkskafferiet (Skolverket, 2010b), 
”med kvalitetssäkrade länkar främst för elever mellan 10 och 15 år” (Myndigheten 
för skolutveckling, 2007, s. 28). På Länkskafferiet går det att begränsa sin sökning av 
digitaliserat läromaterial via ämne, taggar (exempelvis grammatik eller stavning) och 
teman (exempelvis människan eller teknik). En nackdel med Länkskafferiet är att 
materialet för gymnasielever är begränsat då rekommenderad ålder är, som tidigare 
nämnts mellan 10 och 15 år, men självklart kan visst material användas även på 
gymnasiet (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Det digitaliserade läromaterialet 
för engelska som finns tillgängligt via Länkskafferiet är uppdelat i olika kategorier; 
dialekter, grammatik, ordböcker och lexikon, ordförråd, samt skriva och tala. Utifrån 
de här kategorierna kommer sedan länkar upp till material. Det här materialet kan 
elever lätt använda sig av, både i undervisningen och hemifrån. På Länkskafferiet 
finns även tydlig information om vilken eller vilka åldrar materialet lämpar sig för, 
samt vilket språk det är på. Utifrån det som arbetas med kan lärare lätt plocka fram 
material via webbsidan och sedan använda sig av det i undervisningen. Exempel på 
digitaliserat läromaterial som finns tillgängligt via webbsidan är filmer, animerade 
grammatikövningar och hörövningar.  

2.8.2 Interaktivt material 

Med interaktivt material menar vi till exempel övningar, filmer och spel som finns 
tillgängligt via Internet. Det här materialet är gratis och tillgängligt för både lärare 
och elever, vilket betyder att eleverna lätt kan nå materialet hemifrån och på så sätt 
träna sin engelska även utanför skolan. Skillnaden mellan webbsidor och interaktivt 
material är att det interaktiva materialet kan användas direkt via en dator av eleverna 
själva, medan på webbsidorna behöver läraren plocka fram en specifik övning och 
eventuellt förbereda genom att skriva ut papper eller dylikt.  

Utbildningsradion (UR), erbjuder ett stort utbud av filmer och radioprogram för 
skolan, men har på senare år även börjat erbjuda digitaliserat läromaterial i engelska 
via sin hemsida (Myndigheten för skolutveckling, 2007). UR:s utbud riktar sig 
främst mot grundskolans senare år, samt gymnasieskolan. Sidan erbjuder bland annat 
webbspel, nyheter och artiklar på engelska (Utbildningsradion, 2010). Via UR play 
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från UR:s webbsida kan elever använda sig av The Portal, här läses böcker upp på 
engelska, både nya och klassiker, blandat med reportage och musik. Det här 
materialet kan lärare lätt använda sig av i klassrummet som hörövning. Eleverna kan 
sedan lätt använda sig av det digitaliserade läromaterialet hemifrån via webbsidan. 
Via UR finns även Big Words, ett ordspel där eleverna får svara på frågor om olika 
engelsktalande länder, samt andra intresseområden som bilar och hästar. Big Words 
kan användas för att lära elever nya ord och få kunskaper om engelsktalande länder. 
Då eleverna får poäng för varje rätt svar kan eleverna utmana varandra. Via nyheter 
2010 kan elever lyssna på ett nyhetsprogram på engelska och sedan svara på 10 
frågor från programmet. Den här övningen kan användas som hörövning för 
eleverna, samt ge kunskap kring vad som händer i världen just nu. UR:s webbsida 
har även under utveckling Anaconda språkwebb för det engelska språket. Vid dagens 
datum (18 november 2010) är platsen ännu inte tillgänglig, men kommer inom kort 
att öppnas. Anaconda kommer att erbjuda möten med personer och redskap för 
elever att utveckla sin engelska.  

2.8.3 Program 

Då vi talar om program menar vi digitaliserat läromaterial som finns tillgängligt 
antingen genom att följa med ett visst läromedel via en CD-rom, eller ett program 
som finns installerat på en dator. Likheten mellan de här två är att båda endast finns 
tillgängliga för lärare och elever efter inköp. Här presenterar vi kort det material som 
våra respondenter använder sig av i undervisningen.  

Läromedelsföretag kan tillhandahålla digitaliserat läromaterial baserat på egna 
läromedelsserier via en CD-rom som medföljer varje bok, förlagt med en viss 
kostnad för tillgänglighet. Exempel på läromedelsföretag är Liber AB, Gleerups och 
Studentlitteratur AB. Något som har blivit vanligare de senaste åren är att läromedel 
som till exempel Master Plan från Liber AB även erbjuder övningar via Internet, 
kopplat till litteraturen (Liber AB, 2010). För de elever som läser engelskans kurs A i 
något långsammare fart finns Read & Catch Up från Studentlitteratur och läromedlet 
erbjuder en interaktiv CD-rom som medföljer boken (Studentlitteratur, 2010). På 
denna CD-rom finns bokens texter inlästa, samt olika övningar kopplade till 
litteraturen (a.a.). För att få tillgång till både Master Plan’s övningar och Read & 
Catch Up’s CD-rom krävs det att skolan köper in materialet.  

Det finns även en rad program som skolor kan köpa in och installera på skolans 
datorer. Ett exempel på den här typen av program är grammatikprogrammet 
Grammar in Action. Programmet erbjuder 21 övningar och innehåller i stort sett allt 
som den engelska grammatiken innehåller, då varje övning i sin tur erbjuder cirka 80 
övningar (Berzbladet, 2007). Grammar in Action finns tillgänglig för skolor att köpa 
in till en kostnad av 2250 kronor (exklusive moms), såvida skolan har en skollicens. 
Programmet finns även att köpa in för privatperson till en kostnad av 569 kronor 
(inklusive moms) (Elevdata, 2006).  

 

2.9 Sammanfattning 
Utvecklingen av informationssamhället har lett till att elever idag behöver en digital 
kompetens och träningen av den här kompetensen är något som ska integreras i alla 
skolans ämnen och undervisning (Ala-Mutka, Punie & Redecker, 2008). Elever 
växer idag upp med datorer i sin närhet och lärare behöver därför anpassa sin 



14 

undervisning till eleverna genom att integrera datorn i undervisningen (Stanley & 
Mawer, 2008). Dagens kursplaner för kurserna engelska A och B på gymnasiet 
ställer få krav på integrering av digitaliserat läromaterial i undervisningen 
(Skolverket, 2000a/b). De nya ämnesplanerna för engelska på gymnasiet, engelska 5 
och 6 ställer dock något högre krav på undervisningen och integreringen av datorer 
och digitaliserat läromaterial (Skolverket, 2010d).  

Det finns en rad möjligheter med användning av digitaliserat läromaterial, bland 
annat är materialet ofta multimodalt, det vill säga att det använder sig av text, ljud 
och bild samtidigt. Materialet är även lättare att uppdatera än läroböcker vilket leder 
till en minskad kostnad för skolorna att hålla sig uppdaterade (Myndigheten för 
Skolutveckling, 2007). Det finns även nackdelar med det digitaliserade 
läromaterialet, materialet är svårt att individanpassa (Lantz-Andersson, 2009) samt 
kan lärare känna att de tappar kontrollen över vad eleverna gör (Gustafsson, 2002). 
Barr och Gillespie (2002) talar även om att lärare kan visa en motvilja mot att 
använda sig av IT i undervisningen på grund av tidspress.  

Det finns en rad projekt som arbetar med att införa IT, datorer och digitaliserat 
läromaterial i skolan. Exempel på projekt är Praktisk IT- och mediekompetens 
(PIM), LearnIT, ITiS, Ung Kommunikation, ELFE och NORDLET.  

Digitaliserat läromaterial kan vara tillgängligt för lärare gratis via Internet eller 
förlagt med en kostnad och måste köpas in av skolan. Det finns en rad webbsidor 
med tips och material för lärare. Exempel är IT för pedagoger och Länkskafferiet. 
Det finns även interaktivt material tillgängligt via Utbildningsradions (UR) 
webbsida. Idag finns även CD-rom som medföljer en viss läromedelsserie. På denna 
CD-rom finns ofta övningar kopplade till läroboken.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med den här studien är att undersöka några lärares attityd till och användning 
av digitaliserat läromaterial i engelskundervisningen på gymnasienivå, på tre skolor i 
en kommun i södra Sverige. Vidare är syftet även att ta reda på om lärare anser att 
det är relevant att använda sig av det här materialet, främst inom 
grammatikundervisningen, samt om de kan se någon förändring i elevernas inlärning 
genom användning av det digitaliserade läromaterialet. Vi vill även undersöka 
orsaker till varför lärare använder, eller inte använder sig av digitaliserat 
läromaterial. 

Med utgångspunkt i vårt redovisade syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

• Vilket digitaliserat läromaterial känner våra intervjuade lärare till, samt vilket 
digitaliserat läromaterial använder de sig av? 

 
• Anser våra intervjuade lärare att någon skillnad kan observeras i elevernas 

inlärning genom användning av digitaliserat läromaterial?  
 

• Hur relevant för undervisningen, främst då grammatikundervisningen, anser 
våra intervjuade lärare att det tillgängliga digitaliserade läromaterialet är? 

 
• Vilka är orsakerna till att våra intervjuade lärare använder/inte använder sig 

av digitaliserat läromaterial? 
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4 METOD 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer, fem stycken personliga intervjuer med 
gymnasielärare i engelska, samt tre telefonintervjuer med två rektorer och en 
administrativ chef.  

 

4.1 Val av metod 
Den valda metoden är kvalitativa intervjuer, i det här fallet personliga intervjuer, 
samt telefonintervjuer. Enligt Svensson och Starrin (1996) är ”kvalitativ intervju är 
således en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller 
egenskapen hos någonting” (s. 53). Då syftet med undersökningen är att ta reda på 
lärares uppfattning och tankar kring digitaliserat läromaterial lämpar sig personliga 
intervjuer som den bästa metoden. Den undersökningsmetod vi har valt är vald 
därför att en intervju ger mycket mer information och data än en enkät. Vid en 
intervju är det möjligt att ställa följdfrågor baserade på det svar som respondenten 
ger, något som inte är möjligt vid en enkätundersökning. Att välja intervjuer som 
metod ger oss även en möjlighet att definiera det begrepp som är kritiskt för vår 
undersökning; digitaliserat läromaterial. Vid en kvalitativ intervju är intervjuaren 
dessutom mer aktiv i intervjun och det sker en tvåvägskommunikation mellan 
intervjuaren och respondenten (Svensson & Starrin, 1996). Vi har även valt att göra 
tre stycken telefonintervjuer på 10 till 15 minuter för att ta reda på skolornas budget 
och tankar kring inköp av digitaliserat läromaterial till undervisningen av engelska. 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, (2007) konstaterar att det inte finns 
några hinder för att använda fler än en metod för insamling av data inom en 
undersökning. De visar också på att fler respondenter är villiga att ställa upp vid 
intervjuer (gäller både personliga och via telefon) än vid enkätundersökningar. 
Anledningen till att telefonintervjuer valdes vid frågor till rektorer, samt 
administrativ chef är då antalet frågor var relativt litet, samt att frågorna endast 
krävde korta svar. Telefonintervjuer är, enligt Esaiasson med flera (2007), det bästa 
alternativet efter personliga intervjuer eftersom det kan finnas en risk att frågor kan 
behöva förklaras eller utvecklas. Vid frågor via e-post kan frågor missförstås eller 
missuppfattas vilket kan leda till ett missvisande resultat. Telefonintervjuer passar 
vårt syfte väl, då vi behöver förklara vårt myntade begrepp digitaliserat läromaterial. 

Svensson och Starrin (1996) beskriver även, precis som Patel och Davidsson (2003), 
två olika former av intervjuer, standardiserade och ostandardiserade. En 
standardiserad intervju betyder att intervjuaren har ett redan uppstrukturerat formulär 
med frågor som respondenten ska svara på (Svensson & Starrin, 1996) och det har vi 
utgått ifrån i vår undersökning (se bilaga 1). Det bör dock tilläggas att vi i vår 
undersökning har valt en ”låg grad av strukturering” (Patel & Davidsson, 2003, s. 
72). Det här betyder att vi under intervjun kan ställa följdfrågor, mer öppna frågor 
och vi utgår inte från en bestämd ordning då vi ställer frågor (Patel & Davidsson, 
2003). Graden av strukturering beror i vårt fall på hur vi har valt att formulera en 
fråga, en helt öppen fråga har en låg grad av strukturering (a.a.). McCormack 
Steinmetz (1993) anser att öppna frågor kan ge mer information som slutna frågor 
inte hade gett möjlighet att finna. Öppna frågor kan i vårt fall vara mycket 
användbara då vi söker finna lärares uppfattning av ett fenomen inom skolans värld. 
Vid telefonintervjuerna kommer ett på förhand uppstrukturerat formulär med frågor 
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att användas (se bilaga 2) och de här intervjuerna blev således standardiserade 
(Svensson & Starrin, 1996).  

 

4.2 Undersökningsgrupp 
Vi har genomfört åtta stycken intervjuer, varav fem personliga intervjuer med lärare, 
samt tre telefonintervjuer med två rektorer och en administrativ chef. Vid urval av 
undersökningsgrupp hade vi som mål att få möjlighet att intervjua lärare på så många 
gymnasieskolor som möjligt. Vi ville intervjua åtta stycken lärare på åtta skolor, 
både kommunala skolor och friskolor. Dock visade det sig svårt att få kontakt och 
möjlighet att intervjua så många lärare på olika skolor eftersom många kontaktade 
lärare hade ont om tid eller redan var kopplade till andra undersökningar. Ett 
resonemang vi kan föra kring undersökningsgruppen är att de lärare som valt att 
ställa upp på intervju är positiva till digitaliserat läromaterial samt använder sig av 
det i sin undervisning. Vi tror att de lärare som valt att inte ställa upp eller inte har 
svarat på det mejl som skickades ut således kan vara något negativt inställda till 
digitaliserat läromaterial och känner sig otillräckliga i sin användning 

Valet av lärare är en blandning av lärare vi kommit i kontakt med i och med vår 
verksamhetsförlagda utbildning, samt lärare som valts ut slumpvis. Då vi fokuserar 
på ämnet engelska i vår undersökning undervisar samtliga lärare i engelska. Andra 
ämnen lärarna undervisar i är svenska och tyska. Tre av respondenterna är kvinnor 
och två är män med antalet verksamma år inom skolan varierande från 36 till 2 år. 
De två rektorer som intervjuats är män, och den administrativa chefen är kvinna.  

 

4.3 Genomförande 
De utvalda lärarna kontaktades via e-post där vi tydligt förklarade syftet med vår 
intervju och vår undersökning, samt en kort beskrivning av intervjufrågor. Att 
genomföra en intervju betyder även att den tillfrågade intervjupersonen får vetskapen 
om att intervjun är frivillig (Patel & Davidsson, 2003), därför meddelade vi även i 
våra förfrågningar att intervjun är frivillig. De eventuella respondenterna fick även 
information om att svaren från intervjun behandlades konfidentiellt. Det här betyder 
att vi som intervjuare vet namn på respondenten, samt vilka svar vi fått från denne, 
men denna information stannar hos oss som intervjuare (a.a.).  De lärare som fick 
förfrågan om intervju fick även information om hur lång tid intervjun kunde ta, Lantz 
(2007) påpekar vikten av att ha tillräckligt med tid på sig för att få en så bra intervju 
som möjligt. Vid förfrågan om intervju fick de tillfrågade lärarna även bestämma tid 
för intervjun själva för att intervjun skulle passa in i deras schema.  

Vid inledningen av intervjun fick även respondenten förfrågan om godkännande av 
inspelning av intervjun. Lantz (2007) talar om hur det krävs mycket träning för att 
kunna föra tillfredsställande anteckningar vid en intervju och för att vi skulle kunna 
fokusera mer på respondenten och intervjun valde vi att fråga om inspelning av ljud 
från intervjun var acceptabelt. Intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon och 
genomfördes på skolorna enskilt med de utvalda lärarna. Tiden för intervjuerna 
varierade, men alla tog mellan 45 minuter och en timme. Efter genomförd intervju 
transkriberades det insamlade materialet för att lättare få en överblick över de svar 
som intervjuerna gett.  
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De rektorer samt den administrativa chef som intervjuats, kontaktades via telefon och 
en tid för en telefonintervju vid ett senare tillfälle bestämdes. Telefonintervjuerna tog 
cirka 15 minuter och respondenterna fick information om att intervjun var frivillig 
och att deras namn tillsammans med skolans namn kom att behandlas konfidentiellt. 
Under tiden för telefonintervjun togs anteckningar, då ingen möjlighet till att spela in 
telefonintervjuerna fanns, samt att svaren inte krävde någon inspelning.  

 

4.4 Databearbetning och analys 
Efter transkription granskades intervjuerna för att bilda en överblick. Utifrån 
problemformuleringen plockades olika rubriker ut och därefter valdes citat ut för att 
belysa rubriken. Det här gjordes för att möjliggöra kategorisering av de svar vi fått 
genom intervjuerna. En kategorisering av de svar som fåtts i samband med 
intervjuerna har gjorts ”i syftet att fördjupa förståelsen av detaljerna, som bildar 
helheten” (Lantz, 2007, s. 118). För att kunna se en helhet behövde vi först kunna 
urskilja detaljerna, och kategorierna är formade utifrån problemformuleringen för att 
få svar på det som vi söker svar på i och med undersökningen.  

De kategorier vi fann i och med analysen av det insamlade materialet är: Skolornas 
resurser, Digitaliserat läromaterial lärare använder sig, Digitaliserat läromaterial i 
grammatikundervisningen och Lärares attityder till digitaliserat läromaterial. Vid 
bearbetning av data framkom även en kategori som vi tidigare inte tänkt på; Lärares 
syn på datorns roll i samhället och skolan och därför utökade vi vår kategorisering 
för att innefatta även denna kategori.  

 

4.5 Validitet och reabilitet 
Vid kvalitativa undersökningar kan det vara besvärligt att tillämpa begreppen 
validitet och reliabilitet. Anledningen till det här är att begreppen främst är 
utvecklade i kvantitativa sammanhang (Trost, 2005). Vi kommer dock att göra en 
ansats till att tillämpa de här begreppen på vår undersökning.  

En kvalitativ metod har stor validitet, det vill säga giltighet (Fejes & Thornberg, 
2009). Det här betyder att vi gör oss säkra på att vi undersöker det som vi behöver 
undersöka för att den kvalitativa intervjun inte ska ge ett missvisande resultat (Patel 
& Davidsson, 2007). Kvale (1989) menar dock att det är skillnad mellan validitet och 
sanning, bara för att vi undersöker det som vi avser att undersöka betyder inte det att 
det vi har funnit är sant. Det kan dock vara så att validitet är ett kriterium för 
sanning, vi behöver därför ha en hög validitet för att kunna dra slutsatsen att det 
insamlade materialet är sant (a.a.). För att få en hög validitet i vår undersökning 
behöver vi vara säkra på att vi har valt rätt undersökningsgrupp så att det resultat vi 
får inte blir missvisande. Eftersom vi vill undersöka lärares uppfattning om 
digitaliserat läromaterial i undervisningen av engelska på gymnasiet, har vi således 
valt att intervjua gymnasielärare i engelska. De intervjufrågor vi har använt oss av 
(se bilaga 1) är även utformade så att vi får så hög validitet som möjligt, då felaktigt 
ställda frågor skulle ge oss ett missvisande resultat.  

En kvalitativ metod har även en viss tillförlitlighet, reliabilitet. Det här begreppet 
innefattar hur tillförlitligt det resultat som fås fram är (Fejes & Thornberg, 2009) och 
även hur användbart resultatet är (Ejvegård, 2003). Risken för låg reliabilitet i en 
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kvalitativ studie beror på att de mätinstrument som används har utformats av 
forskaren själv (a.a.). Beroende på hur undersökningen är genomförd och graden av 
noggrannhet kan tillförlitligheten ökas eller minskas (Fejes & Thornberg, 2009). 
Reliabilitet handlar till stor del om standardisering av en situation, det vill säga om 
svaret på undersökningen kan bli densamma om undersökningen utförs igen, på 
samma sätt. För att en kvalitativ undersökning ska ge ett bra resultat krävs det dock 
att graden av standardisering är relativt låg och reliabiliteten får istället handla bland 
annat om hur mottaglig forskaren är för nyanser i undersökningen och etiska 
aspekter. I till exempel en intervju finns en relativt liten chans att svaret på en fråga 
kan bli exakt detsamma om frågan ställs vid två tillfällen. Den bakgrund som svaret 
baseras på, bland annat erfarenheter, förändras ständigt då det är människans natur 
(Trost, 2005). I vårt fall är vi två stycken som närvarar vid intervjuerna, samt att de 
spelas in vilket gör att vi får större kapacitet att uppfatta vissa nyanser i intervjuerna.  

 

4.6 Etiska överväganden och felkällor 
De eventuella respondenterna informerades vid förfrågan om deltagande att deras 
personuppgifter och svaren på intervjufrågorna är konfidentiella. Det här betyder att 
vi som intervjuare vet vem som har svarat på vad, men att informationen stannar hos 
oss (Patel & Davidsson, 2007). Carlsson (1990) talar om vikten av att ingen ska 
behöva genomgå en undersökning utan ”informerat samtycke” (a.a., s. 57). Det här 
betyder att de personer som ska vara delaktiga i undersökningen är informerade om 
vad som kommer att ske och att de är konfidentiella och har utifrån de här 
premisserna gett sitt samtycke. Respondenterna blev även informerade om att det 
inspelade materialet och eventuella anteckningar kom att förstöras efter 
undersökningens avslutande, det här för att bevara respondenternas konfidentialitet.  

En felkälla med undersökningen kan vara beslutet om att inte genomföra en 
pilotstudie. En pilotstudie betyder att en mindre undersökning görs innan själva 
undersökningen genomförs. Det här för att, i det här fallet, testa intervjufrågorna och 
se om de ger det tänkta resultatet, vilket är huvudsyftet med att genomföra en 
pilotstudie (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Det här kunde även 
varit ett tillfälle för att se om det begrepp vi valt att använda; digitaliserat 
läromaterial, blev förstått av respondenterna. Resultatet av en pilotstudie kunde ha 
lett till en omformulering av våra intervjufrågor, men på grund av den tid som en 
pilotstudie kan ta valdes den bort.  

En annan eventuell felkälla med undersökningen är att respondenten missförstår det 
begrepp vi har valt att använda oss av; digitaliserat läromaterial. Ett missförstånd av 
det här begreppet kan leda till att undersökningens resultat blir missvisande då de 
svar som respondenten ger inte överensstämmer med den ställda frågan. Då vi endast 
har valt att intervjua fem stycken lärare kan ett missförstånd av digitaliserat 
läromaterial betyda stora konsekvenser för det resultat vi får. 

En annan eventuell felkälla med undersökningen kan vara att en av de lärare vi valt 
för intervju inte använder sig av något digitaliserat läromaterial överhuvudtaget och 
inte har någon uppfattning kring det. Vid urval av lärare att intervjua har vi valt att 
inte fråga och utgå ifrån hur mycket digitaliserat läromaterial de använder i 
undervisningen, vilket gör att vi inte har någon uppfattning om hur respondenterna 
står till materialet. Det här kan leda till att en intervju inte leder till det önskade 
resultatet.  
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5 RESULTAT 
De lärare vi har intervjuat benämns här med namnen Andrew, Beatrice, Charles, 
Diana och Elizabeth. Alla är gymnasielärare i engelska och arbetar på 
gymnasieskolor i en kommun i södra Sverige. De två rektorer, samt den 
administrativa chef som intervjuats benämns med namnen Franz, George och Harry. 
Skolorna benämner vi med namnen Moderna skolan, Stora skolan och Nya skolan. 
Moderna skolan är en fristående skola (även kallat friskola) där Harry är rektor och 
Diana arbetar. Stora skolan är en kommunal skola där Franz är administrativ chef 
och Andrew arbetar. Nya skolan är även det en kommunal skola där George är rektor 
och Beatrice, Charles och Elizabeth arbetar.  

Vid bearbetningen av materialet från intervjuerna har vi valt att kategorisera svaren 
utifrån de frågeställningar vi presenterade under Syfte och frågeställning (se sidan 
15). Målet med kategoriseringen är att studera attityderna till och användningen av 
digitaliserat läromaterial. Vidare även att se om lärare anser att det är relevant att 
använda sig av materialet i grammatikundervisningen, och om de kan se om eleverna 
lär sig mer eller mindre med hjälp av materialet. De åsikter som framkommer i 
resultatet kommer från det material som har samlats in genom intervjuerna.  

 

5.1 Skolornas resurser 
Nedan presenterar vi det resultat gällande resurserna på de skolor som innefattas av 
studien. Vi kommer att presentera resultat både vad gäller skolornas budget, men 
även tillgång till datorer på skolorna, samt kompletterande resurser.  
 

Skolornas budget 

Efter telefonintervjuer med Franz, George och Harry så kan en jämförelse mellan 
skolorna och deras budget göras. Både Stora skolan och Nya skolan har budgeterat 
cirka 1,4% av skolans totala budget för 2010 till läromedel. Moderna skolan har 
ingen tydlig budget för inköp av läromedel som de två andra skolorna, utan har en 
post för litteraturkostnad, samt en post för övriga elevkostnader. De här två posterna 
tillsammans får 13% av den totala budgeten för 2010. Ingen av skolorna har en 
specifik budget för inköp av digitaliserat läromaterial, utan kostnaden för inköp av 
den här typen av material ligger under budgeten för inköp av läromedel.  

Under 2010 har Stora skolan och Nya skolan budgeterat lika mycket för 
driftskostnad på skolans datorer, som för läromedel det vill säga 1,4% av den totala 
budgeten. I den här kostnaden inräknas skollicenser och nätverkskostnader. Nya 
skolan har även en budgeterad kostnad på inköp av SmartBoardTM och projektorer på 
cirka 200 000 kronor (0,3% av den totala budgeten) och driver just nu en förstudie 
om en-till-en datorer, det vill säga att varje elev får tillgång till en egen dator. Stora 
skolan har inlett ett projekt som ska leda till att varje lärare inom 2 år ska ha en egen 
bärbar dator. Flera nya projektorer, samt dukar och ljudsystem har installerats i 
klassrum vilket betyder att skolan har investerat 400 000 kronor utanför budgeten för 
att kunna genomföra det här projektet. Både Stora skolan och Nya skolan ser dock 
ingen annan lösning än en-till-en datorer i framtiden, det vill säga att varje elev i 
framtiden ska ha tillgång till en egen dator. Viktigt att tillägga är här att båda 
skolorna påpekar är att det här är för att underlätta kontakten mellan lärare och elev, 
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inte för att datorn ska ta över lärarens roll och undervisningen. På Moderna skolan 
finns redan systemet med att varje elev har tillgång till en egen dator. Kostnaden för 
de här datorerna ligger under ett leasingkonto då skolans datorer, samt projektorer, 
skrivare och annan digital utrustning leasas. För det här leasingkontot finns ingen 
fast siffra i skolans budget. 

 

Tillgång till datorer 

På Stora skolan och Nya skolan finns det tillgång till datorsalar som lärarna kan boka 
vid behov. Det finns även tillgång till vagnar med bärbara datorer på de här två 
skolorna, dock räcker de här datorerna sällan till en hel klass då antalet endast är 
cirka 15 stycken. På Stora skolan har alla lärare tillgång till en egen stationär dator 
och på Moderna skolan har varje lärare tillgång till en egen bärbar dator. Så är inte 
fallet Nya skolan, där lärare får dela på stationära datorer på arbetsrummen, men den 
här skolan har nyligen startat ett projekt där alla svensklärare fått tillgång till en egen 
bärbar dator. Målet är att inom två år ska alla lärare på den här skolan ha fått tillgång 
till en egen bärbar dator, precis som svensklärarna.  

På Moderna skolan får eleverna under sina tre år på skolan tillgång till en egen 
bärbar dator. Det här systemet kallas en-till-en datorer.  

 

Kompletterande resurser 

Skolorna i studierna har även andra kompletterande resurser, som SmartBoardTM, 
projektorer, trådlösa nätverk och skolbibliotek. SmartBoardTM och projektorer kan 
användas som komplement till datorn i undervisningen och de finns på båda 
kommunala skolorna i varierande utsträckning. På Stora skolan har det satsats på 
inköp av SmartBoardTM. Som komplement till det projekt som pågår på Nya skolan, 
där svensklärarna nu utrustats med bärbara datorer, har även tio stycken nya 
projektorer, dukar och ljudsystem installerats i olika klassrum. På samma skola pågår 
även arbete med att utöka åtkomstpunkter till skolans trådlösa nätverk. På Moderna 
skolan finns det projektorer i varje klassrum, samt ett väl utbyggt trådlöst nätverk 
med åtkomstpunkter i nästan alla klassrum. I de klassrum som saknar trådlöst 
nätverk finns nätverk tillgängligt via sladd. På friskolan finns projektorer i alla 
klassrum, däremot har skolan inga installerade SmartBoardTM och det finns inte 
heller något beslut om att införskaffa det här. Harry, rektor på Moderna skolan talar 
om att för att göra ett sådant inköp behövs ett önskemål från lärarna, vilket inte finns 
i dagsläget.  

På Stora skolan nämns även skolans bibliotek som en resurs då bibliotekets personal 
är utbildade i informationssökning och källkritik. Bibliotekspersonalen har även 
föreläsningar för skolans elever i hur de ska gå till väga vid informationssökning och 
vad de ska tänka på gällande källkritik.  

 

5.2 Lärares syn på datorns roll i samhället och skolan 
Nedan kommer vi att presentera resultat gällande lärarnas tankar kring datorns roll i 
samhället och skolan samt vilken anledning de tycker att de har till att använda sig av 
datorer.  
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Datorns stora roll i samhället och skolan 

Vid intervjuerna talar samtliga lärare om hur viktigt det är med datorer och de anser 
alla att datorn har en mycket stor roll i dagens samhälle. Lärarna påpekar hur 
samhället idag inte skulle fungera utan datorerna. Lärarna talar även om hur viktigt 
det är att integrera datorer i skolans värld.  

”Ja va ska man tycka det är ju ungefär som vattnets roll för sjöfarten 
hela samhället är ju beroende av datorerna.” (Andrew) 

”Nödvändig central nästan kan man säga och förstår ju att den måste in 
i skolan fullt ut också helt klart.” (Beatrice) 

”Men i dagens samhälle klart den är ju central i allting du kan ju inte bli 
en fungerande människa utan att ha jättemycket datorkunskap 
egentligen.” (Diana) 

”Ja det är ju ingen fluga i alla fall…nej…utan alltså man skulle ju inte 
klara sig utan dator.”(Elizabeth) 

Beatrice har arbetat som lärare i över 30 år och ser en tydlig skillnad i hur datorn 
används i skolan idag.  

”Man tänker dator idag på ett annat sätt än för några år sedan, då var 
det mer en exklusiv grej som man kunde lägga till när det skulle vara mer 
spännande.” (Beatrice) 

Samtidigt som Charles påpekar datorns viktiga roll i både samhället och skolan 
nämner han även att han har fått ta emot kritik från kollegor för att ha använt datorer 
i undervisningen. Det här visar på att datorn ännu inte har nått ut till skolorna fullt ut 
och fortfarande stöter på motstånd hos en del lärare. Charles tillägger samtidigt att 
datorn är ett av hans främsta arbetsredskap i skolan, vilket är ett tecken på att datorn 
idag har en stor roll inte bara i samhället, utan även i skolan. Även Diana talar om 
hur viktig datorn är som arbetsverktyg på den skola där hon arbetar, då skolan 
använder sig av en-till-en datorer. Varje elev har det vill säga tillgång till en egen 
dator under sin tid på skolan.  

”Jag har ju fått höra här att datorn den ska huvudsakligen användas i 
svenskan när man skriver och sådär. Och jag har fått mycket kritik när 
jag använt datorn mycket i engelskan där tycker dom att det ska vara 
gamla CD och kassetter och kartor och grejer liksom.” (Charles) 

”Datorn finns ju alltid där då som ett verktyg som vi använder.” (Diana) 

 

Anledning till att använda datorer 

Samtliga lärare använder sig av datorer i undervisningen, men ingen av lärarna 
känner att de har ett stort tvång på sig att använda sig av datorer i skolan och 
undervisningen. Både Beatrice och Diana talar om att de använder sig av datorer för 
att det passar in i undervisningen och inte för att de måste. Diana tillägger att 
användningen av datorer är en del av den kultur vi lever i idag. Elizabeth talar om att 
för henne är datorn en tillgång och hon använder den för att hon vill. Samtliga lärare 
säger även att datorn är en resurs för dem och att den gör undervisningen och 
planeringen av undervisningen mer effektiv.  
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”Jag känner ingen press att använda datorer alltså för att man ska vara 
med sin tid eller sådär utan jag använder när jag tycker att det är bra.” 
(Andrew) 

Charles nämner dock att han använder datorer både för att han tycker att det behövs 
och passar in i undervisningen och för att han känner ett visst tvång. 

”Både och egentligen, det blir svårt att välja nått av dom alltså det känns 
det blir mycket mer effektivt att använda datorn och så känns det mycket 
mer naturligt.” (Charles) 

 

5.3 Digitaliserat läromaterial 
Nedan presenterar vi resultat som visar vilket digitaliserat läromaterial som lärarna 
använder sig av samt vilket material de känner till. Vi kommer även att presentera 
resultat som rör lärarnas uppfattning om sina kollegors användning av digitaliserat 
läromaterial samt hur tillgängligt lärarna anser att materialet är.  

 

Digitaliserat läromaterial lärare använder sig av 

Samtliga lärare svarade att de använder sig av digitaliserat läromaterial på något sätt 
i undervisningen av engelska, i olika grad.  Andrew nämner att han använder sig av 
den elev-CD som följer med läromedlet som han använder och även Diana använder 
sig av elev-CD. Andrew använder sig även av program som skolan köpt in, bland 
annat Grammar in Action, som finns installerat på skolans datorer och så använder 
han olika webbsidor, som till exempel Utbildningsradions sida för engelska. Beatrice 
talar om att hon använder sig väldigt lite av digitaliserat läromaterial, men att hon 
använder sig av övningar på olika webbsidor från till exempel Cambridge University 
och Oxford University i engelskans mer avancerade kurser som till exempel engelska 
C. Diana använder sig mycket av Youtube och av ljudklipp från olika webbsidor, 
vilket även Elizabeth gör. Charles berättar att han använder sig av program som 
skolan köpt in, Read & Catch Up samt Grammar in Action. Det sistnämnda 
programmet använder han med de elever som har svårt för engelskans grammatik 
och behöver lite extra övningar. Charles har även använt sig av SVT play för att visa 
olika dokumentärer. Även Elizabeth använder sig av programmet Grammar in 
Action, ett program som hon tycker fungerar bra i grammatikundervisningen och hon 
använder sig även av radiosändningar.  

”Dom flesta läromedel både i engelska och tyska dom är ju försedda med 
en elev-CD nu som hör till boken. Det är ju lite varierande innehåll, men 
om jag ser till engelskan så finns ju allt som hör till läromedlet, texterna 
finns inlästa, det finns ordövningar till praktiskt taget varje text, det finns 
fristående hörövningar.” (Andrew) 

”Jag använder till exempel Cambridgesidorna där till C engelskan dom 
har ju och de hänvisar vi ju till så va och det här One Stop English är vi 
ju inne och tittar på.” (Beatrice) 

”Grammatikprogram, radiosändningar, filmklipp och så övningar och 
sånt på nätet läsförståelseövningar, övningar på böcker och recensioner 
man kan använda.” (Elizabeth) 
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Uppfattning om kollegors användning 

Vid intervjuerna tillfrågades lärarena huruvida de tror att den kunskap om 
digitaliserade läromaterial och den utsträckning de använder sig av det, även står för 
deras kollegor på skolan. Den här frågan ställdes för att kunna få en bredare 
uppfattning om lärares användning av digitaliserat läromaterial, då vi endast fått 
tillgång till fem stycken intervjuer med lärare. Andrew talar om att han tror att 
användningen är rätt så jämn över skolan, men att han tycker att det är en 
generationsfråga. Det här håller även Beatrice och Charles med om, de ser att yngre 
lärare ofta använder sig mer av datorer och digitaliserat läromaterial. Beatrice 
berättar att hon har gått PIM-kurser för att lära sig att hantera och använda sig av 
datorn. Diana tycker att hon kan se en viss skillnad i användning beroende på vilket 
program som läraren undervisar. Elizabeth tycker att det varierar över skolan, att det 
finns de lärare som använder datorer för att de måste. En anledning till den 
varierande användningen tror även Elizabeth kan ha med åldern på lärarna att göra, 
att yngre lärare är mer vana vid datorer och för dem blir det därför lättare att 
integrera datorer och digitaliserat läromaterial i undervisningen.  

”Jag tror att det är väldigt ålders…alltså…ja inte bara det jag tror att 
dom yngre definitivt använder datorerna mer och tänker på det har 
kommit in i det känner sig också mer hemma med datorerna. Vi har ju 
fått lära oss också det är lite knöligt, vi går ju PIM-kurser och sådär för 
att lära oss hantera datorn så att visst är det en generationsfråga.” 
(Beatrice) 

”Nej det skulle jag absolut inte säga utan jag tycker att det är en 
generationsfråga liksom att dom som är födda på 40-50-talet dom 
använder väldigt lite generellt sätt väldigt lite digitaliserat läromedel, 
sen finns det vissa undantag.” (Charles) 

 

Digitaliserat läromaterial lärare känner till 

Det digitaliserade läromaterialet som lärarna använder sig av visar sig även vara det 
material som Beatrice och Charles känner till.  

”Det är ju de man känner till.” (Charles) 

Elizabeth berättar om att hon vet många webbsidor där det finns material, samt att 
det finns mycket att hitta bara genom att söka via Google. Hon berättar även att det 
finns massor på Youtube som kan vara av användning.  

”Det finns ju mängder och mängder av grammatikprogram som finns om 
man googlar och nu pratar vi ju bara om grammatik men som ett 
exempel på Youtube om du säker pågående form kan du få upp 
föreläsningar om de.” (Elizabeth) 

 

Tillgänglighet 

Andrew och Beatrice uttrycker att de tycker att det är svårt att få tag på digitaliserat 
läromaterial. Beatrice talar om hur hon kan lägga flera timmar på att söka efter 
material, men ändå inte lyckas hitta något som fungerar. Andrew talar dessutom om 
att mycket material som finns tillgängligt inte är speciellt bra.  
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”Jag tycker nog det är svårt att få tag i bra material vi har svårigheter i 
det att hitta. Jag tycker inte det finns så mycket heller och det som finns 
tycker jag inte är sådär över sig faktiskt.” (Andrew) 

Charles tycker tvärtom mot vad Andrew tycker, han anser att digitaliserat 
läromaterial är väldigt tillgängligt. Han tillägger dock att materialet blir mer 
tillgängligt om läraren själv är positivt inställd till det. Även Diana och Elizabeth 
anser att tillgängligheten på digitaliserat läromaterial är hög och att det mesta är 
digitaliserat idag. Elizabeth tillägger att det som kan göra materialet lite mindre 
tillgängligt är den tid det tar att leta upp materialet. Hon berättar också att hon tycker 
att skolan hon arbetar på har ett bra nätverk mellan lärarna där de tipsar varandra om 
användbara länkar till bra övningar.  

”Aa det är väldigt tillgängligt liksom om du är positivt inställd till det.” 
(Charles) 

”Det finns ju hur mycket som helst men du måste ju veta vad du ska leta 
efter jag hittar ju massa grejer hela tiden för jag vet ju var jag ska leta.” 
(Diana) 

 

5.4 Digitaliserat läromaterial i grammatikundervisningen 
Andrew, Charles och Elizabeth talar om det digitaliserade läromaterialet de använder 
i grammatikundervisningen. Alla tre använder sig av programmet Grammar in 
Action som respektive skolor köpt in och som finns installerat på skolornas datorer. 
Charles berättar om att han använder sig av programmet för de elever som har 
svårigheter med grammatiken, medan Andrew använder programmet som ett inslag i 
undervisningen och sedan kompletterar han med den elev-CD som medföljer 
läroböckerna.  

”Till dom eleverna som har svårt med basgrammatik då får dom sitta 
när dom får tid över från andra övningar då sitter dom och gör 
Grammar in Action då snackar vi ihop oss om olika moment som dom 
måste jobba på.” (Charles) 

Även Diana använder sig av de övningar som finns på elev-CD, men hon uppskattar 
att hon endast använder det någon eller några gånger per år. Hon berättar att hon 
istället föredrar att undervisa grammatik genom diskussioner med eleverna. Hon 
tycker att eleverna lär sig grammatik bäst då de förstår vad de gör samt varför och 
det bästa sättet att uppnå det här tycker Diana är att använda meningar och diskutera. 
För tillfället använder hon sig inte av något digitaliserat läromaterial i grammatiken, 
eftersom hon inte har hittat något som hon tycker är bra.  

”Grammatikövningar blir väldigt mekaniskt fylla i utan att tänka då är 
det bättre att diskutera.” (Diana) 

”Oftast är som man bara sak, att det finns såhär lucktest och så finns det 
liksom i marginalen do eller does eller vad det nu kan vara så man bara 
ska flytta det. Då blir de det här mekaniska det blir inte riktigt 
inlärning.” (Diana) 
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Fördelar 

Andrew nämner direkt feedback som den stora fördelen som han ser med att använda 
sig av digitaliserat läromaterial vid undervisning av grammatik. Beatrice talar om 
fördelen att det blir mer roligt för eleverna att använda sig av digitaliserat 
läromaterial vid grammatikundervisning. Även Elizabeth berättar om hur hon ser att 
elever tycker att det är roligt att arbeta med Grammar in Action. Elizabeth talar även 
om fördelen av att eleverna kan jobba med grammatiken hemma, förutsatt att de har 
tillgång till en viss övning på en webbsida eller program hemma.  

”Fördelen är ju att man får direkt veta om man gjort fel eller rätt och 
man kan försöka igen, det är ju skillnaden mellan dom här 
pappersbaserade övningarna.” (Andrew) 

”Om jag jämför med tyskan så ser jag liksom att det är ofta lite lustfyllt 
om det inte är så att man ska över nån väldig trappa utan man kan 
komma in i övningen direkt så upplever ju eleverna att det är mer 
lustfyllt och snabbare så att säga än att sitta såhär med ett papper. ” 
(Beatrice) 

”Alltså i grammatik så tycker ju eleverna att det är jätteroligt och jobba 
med Grammar in Action dom gillar verkligen det.” (Elizabeth) 

 

Nackdelar 

Elizabeth ser inte bara fördelar med digitaliserat läromaterial i 
grammatikundervisningen, hon ser även en nackdel. Hon menar på att det inte bara 
går att skicka iväg eleverna och säga till dem att arbeta med ett visst program. Även 
Diana håller med om det här och menar på att lärande sker i en interaktion mellan 
lärare och elev.  

”De är jättelätt och skicka iväg elever så gå och jobba lite med det här 
programmet nu allting som du behöver finns där, men då har man missat 
jättemycket för man kan inte liksom lägga över lärandet bara på eleven 
utan vi måste vara där och hjälpa till och förklara och gå igenom och 
liksom prata om saker.” (Elizabeth) 

 

5.5 Elevernas grammatikinlärning 
Samtliga lärare tyckte att det var svårt att ha en uppfattning om eleverna lär sig mer 
eller mindre grammatik genom att de använder sig av digitaliserat läromaterial. 
Andrew lägger dock till att han anser att eleverna får bättre förutsättningar att lära sig 
grammatik då han använder sig av digitaliserat läromaterial. Elizabeth säger också att 
hon har svårt att se om eleverna lär sig mer, men hon tror inte heller att eleverna lär 
sig mindre genom att hon använder sig av digitaliserat läromaterial. Hon menar på att 
eftersom datorn är någonting som eleverna känner till, blir det roligare för dem om 
de får använda sig av datorn.  

”Det är väldigt svårt att besvara då det är så många andra faktorer som 
spelar in om dom lär sig mer eller mindre men jag kan säga att jag 
tycker så att dom får bättre möjligheter att lära sig det tycker jag ju 
definitivt.”  (Andrew) 
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Charles talar om att han inte riktigt vet om elever lär sig mer grammatik genom att 
använda digitaliserat läromaterial, men han tror att med lite arbete så kan elevernas 
grammatik förbättras. Han tillägger även att han någonstans måste ha en tilltro till att 
eleverna lär sig mer genom att använda det digitaliserade läromaterialet för att kunna 
rekommendera det. Han nämner dock att det kan vara en fråga om bekvämlighet från 
hans sida, att de elever som har svårt för grammatik får arbeta med programmet.  

Diana ser inte att eleverna lär sig mer genom användning av digitaliserat läromaterial 
i grammatikundervisningen. För att eleverna ska lära sig måste de gå djupare än 
lucktester, som hon tycker mycket digitaliserat läromaterial handlar om vid 
grammatikundervisning.  

”Inlärning handlar mer om diskussion interaktion mellan lärare och 
elever och diskutera.” (Diana) 

Elizabeth talar även om hur hon inte tror på att släppa eleverna själva med ett 
grammatikprogram, för att eleverna ska lära sig behöver de undervisning och 
handledning tillsammans med övningar.  

 

5.6 Lärares attityder till digitaliserat läromaterial 
Här presenterar vi resultat som rör de attityder lärarna har till digitaliserat 
läromaterial. Vi kommer att presentera både positiva och negativa reflektioner.  

 

Positiva reflektioner 

Flera av lärarna använder sig av korta ljud- och filmklipp och uttrycker det som de 
ser är positivt med det här. Andrew använder sig mycket av klipp som eleverna kan 
lyssna på i sin undervisning. Beatrice anser att det handlar om variationen inom en 
lektion, att man kan använda datorn till att visa ett fenomen, och sedan arbeta med 
annat en stund. Då behöver det inte ta en hel lektion bara till att använda datorn.  

”Jag använder mycket att lyssna faktiskt på datorer för jag tycker det ger 
en fullständig individualisering, de kan ju sitta så länge de behöver och 
lyssna så många gånger de vill.” (Andrew) 

”Fördelen är att det blir ju inte så långt, det är ju oftast klipp som man 
kan ta in sådär som illustrationer, det behöver inte ta alltför stor del av 
en lektionen.” (Andrew) 

En tydlig positiv reflektion från Andrew är att användningen av digitaliserat 
läromaterial ger eleverna bättre möjligheter, samt den stora fördelen att eleverna kan 
träna mer hemma. Beatrice erkänner att hon söker material mer aktivt till de mer 
avancerade kurserna i engelska, då eleverna klarar mer avancerat material, men hon 
tycker att datorn kan ge ett mer lustfyllt lärande, särskilt då hon kan använda sig av 
den som ett snabbt naturligt inslag. Andra positiva reflektioner från Elizabeth är att 
det för henne på ett sätt är bekvämt att använda sig av digitaliserat läromaterial 
genom att sätta eleverna vid en dator och låta dem där arbeta med ett program.  

”Om jag jämför med tyskan så ser jag liksom att det e ofta lite lustfyllt 
om det inte är så att man ska över nån väldig trappa utan man kan 
komma in i övningen direkt så upplever ju eleverna att det är mer 
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lustfyllt och snabbare så att säga än att sitta såhär med ett papper. ” 
(Beatrice) 

 

Negativa reflektioner 

En stor nackdel som lärarna kan se är att tiden inte räcker till. Beatrice säger att först 
måste läraren spendera tid på sin dator och hitta materialet. Det tar en stund och till 
slut kanske det ändå visar sig att materialet inte fungerar, vilket leder till att Beatrice 
i det här fallet väljer att använda sig av en stencil hon använt tidigare och vet 
fungerar. Mycket av materialet som finns är också skapat för engelsktalande elever, 
och lämpar sig därför inte för våra svenska elever. Beatrice tycker att i mer 
avancerade kurser är det lättare att bläddra förbi, men i de mer grundläggande 
kurserna är det inte lika lätt. Charles instämmer i att tiden är ett problem och att han 
inte hinner gå in för att titta på allt som erbjuds. 

”Där hänger jag inte med, jag tycker att det tar för mycket tid för mig att 
sitta och leta.” (Beatrice) 

”Man vill ju utveckla sig själv också, bli bättre på det, men det är ju det 
här med tiden, igen, man får inte den tiden.” (Charles) 

Andrew anser att materialet idag kan vara för mekaniskt. Istället borde materialet bli 
mer kreativt och interaktivt, med lite fler överraskningsmoment så att eleverna inte 
vet på förhand hur övningen är upplagd. Han använder själv en del digitaliserat 
läromaterial inom grammatikundervisningen men tycker att de inte är speciellt 
utvecklade, utan att de gamla lucktesterna har överförts till datorn helt enkelt. Han 
påpekar även att han inte tycker att skolan använder de resurser de har tillräckligt. 
Mer pedagogiska kunskaper skulle behövas, och han skulle vilja veta vad som ger 
resultat, men tror samtidigt inte att det här har undersökts så mycket ännu.  

”Jag tror inte att vi utnyttjar den utrustning och det material vi har så 
mycket som man skulle kunna och så smart som man skulle göra.” 
(Andrew) 

Även Beatrice och Charles håller med om att skolorna inte riktigt utnyttjar de 
resurser de har fullt ut. Båda kommunala skolorna i undersökningen har klassrum där 
det finns tillgång till SmartBoardTM, men lärarna anser att skolan inte prioriterar 
träning för lärarna i hur de kan använda sig av den. Vid användning av digitaliserat 
läromaterial kan en SmartBoardTM vara ett utmärkt arbetsverktyg. Beatrice och 
Charles berättar om den kurs de gått. 

”Jag har till och med ett diplom. Ja, vad tror du det hjälpte? En dag och 
några timmar och möjligtvis gå en halvtimma och testa tillsammans med 
andra lärare. Det är ju löjligt att få diplom för det.” (Beatrice) 

”Det var väldigt intressant, men jag har liksom inte haft tid att sätta mig 
in i Smartboarden, förbereda material så att man kan göra det via en 
Smartboardsal.” (Charles) 

Beatrice anser att kursen inte lärde henne några tips och knep på hur hon kan 
använda sig av SmartBoardTM i undervisningen och hon tror själv mer på de kanoner 
som skolan har satt in i en del andra klassrum. Charles nämner att han är kluven 
kring dess grad av användning. Även om han tycker att det finns många bra 
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funktioner så ställer han sig frågan om det är överdrivet. Han konstaterar att det finns 
för få och att tillgängligheten är för dålig för att det ska kunna bli något av det. 

Tillgängligheten kring datorer i allmänhet är också ett problem som Beatrice ser. 
Hon anser att till slut kommer alla elever vara tvungna att få en egen bärbar dator att 
ha på skolan. Kraven som ställs på undervisningen idag går inte att uppnå utan att 
alla har tillgång till datorer och utan tillgång kan inte målen uppnås, konstaterar hon. 
Beatrice använder sig gärna av ljudklipp från AV-centralen istället för att använda 
ljudklipp från en dator. Trots det faktum att material från AV-centralen måste 
beställas är det ändå lättare att använda, då det är så krångligt att hitta en fungerande 
dator som kan tas med till klassrummet och sedan koppla upp den med Internet och 
ljud. De vagnar med bärbara datorer som finns tillgängliga, fungerar inte alltid och 
det är svårt att få tillgång till datorsalarna på grund av att det är hårt tryck på dem. 
Beatrice fortsätter dock att försöka använda sig av datorer i sin undervisning, trots 
krångel, och hon konstaterar att hon gärna skulle vilja ha mer tillgång till klassrum 
med bildkanon. Även Elizabeth känner att det är svårt att få tillgång till datorer. 

”Jag har haft flera lektioner där jag har haft omöjligt att få tag på dator 
och då får man ju tänka ut något annat, då kanske man inte kan göra 
momentet som man hade velat.” (Elizabeth) 

Även Charles kämpar framåt i denna digitala motvind, då han har fått en del kritik 
för sitt allsidiga användande av datorn i sin undervisning. Han tycker att den 
generella attityden på skolan är att datorer främst är ett skrivverktyg, vilket han 
definitivt inte håller med om.  

”Jag har ju fått höra här att datorn den ska huvudsakligen användas i 
svenskan när man skriver och sådär.” (Charles) 

Diana arbetar på en skola där datorn har en central roll i större delen av all 
undervisning berättar om att det finns negativa aspekter med att eleverna har tillgång 
till egna datorer. Skolan har på flera ställen tillgång till ett trådlöst nätverk vilket 
leder till att eleverna under lektionstid lätt har tillgång till populära sidor, som till 
exempel Facebook. Diana kan uppleva en svårighet i nya klasser att de har svårt för 
att koncentrera sig på lektionen, men det problemet kommer hon ifrån genom att 
under vissa lektioner minska användningen av datorer. Under vissa perioder väljer 
Diana också att helt ta bort datorn för att istället använda sig av traditionella sätt och 
låta eleverna läsa i böcker och skriva texter för hand. Hon har lagt märke till att 
eleverna finner det avkopplande och tryggt att ibland bara få läsa ur en bok. Diana 
berättar också att det finns elever som inte alls klarar av att ha den ständiga 
tillgången till en dator och Internet.  

”Vi har jättemånga elever som faktiskt kastar bort sin skoltid på grund 
av att dom gör andra saker på lektionerna.” (Diana) 
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6 DISKUSSION 
I det här kapitlet diskuterar vi det redovisade resultatet mot den bakgrund vi 
presenterade under kapitel två.  

 

6.1 Digitaliserat läromaterial är tillgängligt, men tiden räcker 
inte till 

Genom det digitaliserade läromaterialet vi presenterade i bakgrunden kan vi 
konstatera att det finns material tillgängligt, både förlagt med en viss kostnad och 
kostnadsfritt. Vi presenterade den elev-CD som medföljer två läromedel (Liber AB, 
2010), (Studentlitteratur, 2010), grammatikprogrammet Grammar in Action 
(Berzbladet, 2007), Utbildningsradions webbsida (Utbildningsradion, 2010), IT för 
pedagoger (Skolverket, 2010a), samt Länkskafferiet (Skolverket, 2010b). Flera av de 
lärare vi intervjuat använder sig av det digitaliserade läromaterialet vi presenterat, 
fyra av lärarna talade om att de hade tillgång till Grammar in Action på skolans alla 
datorer. Flera av lärarna använde sig även av den elev-CD som medföljde den 
lärobok de använde sig av, samt olika webbsidor. Fördelen med en elev-CD är att det 
digitaliserade läromaterialet här är färdigt och redan anpassat efter kursplan och den 
lärobok läraren använder sig av. Sen finns det även hinder med användningen av CD 
av den här typen, den kan försvinna eller utsättas för skador. Vi kan konstatera att en 
elev-CD ger lärare möjlighet att använda digitaliserat läromaterial och känna en 
trygghet i att materialet är utformat efter kursplanen. Det är viktigt att tillägga att 
långt ifrån alla läromedel i engelska på gymnasiet har en elev-CD, men vi kan tydligt 
se att det blir allt vanligare.  

Hur tillgängligt är då digitaliserat läromaterial idag? Två lärare, Andrew och Beatrice 
talade om hur de tyckte att det är svårt att hitta digitaliserat läromaterial som fungerar 
och passar i deras undervisning. Charles talade om att han tycker att digitaliserat 
läromaterial är tillgängligt, om läraren själv är positivt inställd till det. Även 
Elizabeth och Diana tycker att materialet är tillgängligt, men att det kan ta tid att hitta 
bra material. Även Beatrice nämner tidsaspekten; det tar för lång tid att leta upp 
materialet och att sedan avgöra om materialet kommer att fungera i undervisningen 
eller inte. Anledningen till att tiden oftast inte räcker till är att det finns så mycket 
material tillgängligt via Internet och mycket tid går till att sovra bland materialet, 
samt att anpassa det till undervisningen. Det är den här anpassningen som tar tid för 
lärarna. En del lärare, till exempel Beatrice, väljer då ett säkrare alternativ som oftast 
är i pappersform. Samtidigt berättade samtliga lärare att det digitaliserade 
läromaterial de använde sig av, är det material som de känner till. Det här kan betyda 
att lärarna inte lägger någon tid på att leta nytt material, för att de tycker att det är 
besvärligt och att de känner att de har material som de vet fungerar. Vi kan 
konstatera att lärare hade kunnat lägga ner mer tid på att leta efter digitaliserat 
läromaterial, om tiden hade räckt till. 

Hur ska vi då komma runt problemet med att tiden inte räcker till? Kursplanerna som 
är förslagna för Gymnasiereformen 2011, GY11 ställer ett krav på att lärare använder 
sig av mer digitaliserat läromaterial i engelskundervisningen (Skolverket, 2010d). Är 
det så att bristen på tid har blivit en skenmanöver för att lärare ska komma undan 
med att inte använda sig av digitaliserat läromaterial? Eller kan det vara så att lärare 
inte använder sig av digitaliserat läromaterial i engelskundervisningen, därför att 
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kursplanerna för engelska A (Skolverket, 2000a) och engelska B (Skolverket, 2000b) 
inte har ett uttalat krav på användning? Vi tror att så kan vara fallet på flera håll, 
särskilt bland äldre lärare, då de kan känna sig osäkra på var de hittar digitaliserat 
läromaterial och hur de ska använda sig av datorn. Andrew, Beatrice och Charles 
talade om hur de tror att användningen av datorer och digitaliserat läromaterial kan 
vara en generationsfråga. Beatrice talade om hur hon tror att de yngre känner sig mer 
hemma med datorerna. Genom de kurser som både Beatrice och Charles har gått 
visar en del skolor att de försöker hjälpa lärare och visa dem hur de kan använda sig 
av digitaliserat läromaterial, samt datorer och SmartBoardTM, men det räcker sällan. 
Vi kan konstatera att i det här fallet kan lärarna behöva ett bättre stöd, både från 
skolledningen och en IT-support. Vårt förslag är att IT-supporten även kan visa 
lärare hur de kan använda sig av olika verktyg, till exempel datorer och 
SmartBoardTM för att ge lärare ett ökat stöd och på så sätt öka användningen av 
digitaliserat läromaterial. Precis som vi skrivit i bakgrunden finns det egentligen 
inget motstånd mot att föra in datorn och digital teknik i undervisningen så länge 
läraren har fått utbildning, tid, ledarskap och resurser (Barr & Gillespie, 2003), och 
materialet är tillgängligt även om det kan vara förlagt med en viss kostnad, som till 
exempel Grammar in Action (Elevdata, 2006).  

 

6.2 Resurser är en stor fråga 
Barr och Gillespie (2003) talar om att finns det resurser tillsammans med tid, 
utbildning och ledarskap finns det inget egentligt motstånd mot att föra in datorn i 
skolan. Vad vi kan se i och med den här undersökningen är att skolornas resurser är 
en begränsande faktor på två av skolorna. Fyra av lärarna tycker att de har 
otillräckliga resurser på skolan, men de tillägger att de vill använda sig av 
digitaliserat läromaterial och datorer i större utsträckning, om resurserna finns. Stora 
skolan och Nya skolan har ännu inte det system som Moderna skolan har med en-till-
en datorer, det vill säga att varje elev har tillgång till en egen bärbar dator. Beatrice 
talar om hur hon inte ser någon annan utväg än att varje elev får tillgång till en egen 
dator. Stora skolan och Nya skolan använder sig för tillfället av datorsalar. Vi kan 
här konstatera att på Stora skolan och Nya skolan är skolornas resurser gällande 
datorer fortfarande ett hinder till en större användning av digitaliserat läromaterial. 
Ingen av skolorna i studien har någon specifik budget avsatt för inköp av digitaliserat 
läromaterial, vilket kan betyda att skolorna söker en integrering av digitaliserat 
läromaterial tillsammans med övrigt läromedel. De två kommunala skolorna har 
vissa resurser gällande datorer och integrering av digitaliserat läromaterial, men 
enligt de lärare vi intervjuat behöver de här resurserna bli ännu bättre. För att 
eleverna ska ha möjlighet till att träna upp den fjärde basfärdigheten (Rask, 1999) 
som vi tidigare nämnt i avsnitt 2.1, samt den digitala kompetensen som Ala-Mutka, 
Punie och Redecker (2008) talar om så behöver skolorna bättre resurser för att 
underlätta för lärarna att utveckla de här kompetenserna hos eleverna. Även Lantz-
Andersson (2009) talar om hur skolan idag har ett krav på sig att lära eleverna hur de 
använder sig av en dator, vilket betyder att datoranvändningen måste in mer i skolan.  

Samtidigt som det är en kostnad att köpa in datorer och annan digital teknik, som 
projektorer och SmartBoardTM, så är det som vi nämnt i bakgrunden lättare att 
uppdatera digitaliserat läromaterial (Myndigheten för Skolutveckling, 2007). För att 
få tillgång till en uppdaterad lärobok krävs det att skolan köper in en ny uppsättning 
av boken, men vid en uppdatering av digitaliserat läromaterial kanske det endast 
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krävs en snabb uppdatering. Samtidigt skrev vi i bakgrunden att de som köper in 
digitaliserat läromaterial inte är de som använder sig av materialet, precis som 
Egenfeldt-Nielsen (2007) säger.  Genom de intervjuer vi har gjort har vi konstaterat 
att så inte är fallet. På samtliga skolor som innefattas av den här studien så är lärarna 
indelade i ämneslag och varje ämneslag får en del av budgeten till inköp av nytt 
läromaterial på två skolor. Det här betyder att lärare idag har relativt lätt att påverka 
det som köps in, vilket lärarna som vi har intervjuat även påpekar; de känner att de 
kan påverka det som köps in.  

Hur ska då problemet med otillräckliga resurser lösas, som i det här fallet de två 
kommunala skolor som innefattas av studien? Kommunala skolor har ett krav att 
erbjuda en plats till varje elev med ett godkänt högstadiebetyg, det här kravet har inte 
friskolor, de kan ta in färre antal elever. Det här innebär att friskolor kan välja att 
prioritera sina resurser på något annat då de inte är beroende av att behöva erbjuda en 
plats till alla elever med godkänt betyg. De kan istället välja att prioritera datorer till 
eleverna, men samtidigt är de beroende av de pengar de får av kommunen för varje 
elev.  

 

6.3 Lärare har generellt en positiv inställning 
I vår bakgrund och avsnitt 2.5 nämnde vi att lärare kan känna att de tappar kontrollen 
vid användningen av datorer i skolan, att många lärare är rädda för att tappa sin 
auktoritet och att datorn ska ta över deras roll (Gustafsson, 2002). Genom vår 
undersökning har vi visat att så inte är fallet på flera håll, alla fem lärare vi har 
intervjuat vet att datorn inte kommer att ta över deras arbete. Samtliga lärare ser 
datorn och digitaliserat läromaterial som en resurs. Lärarna är även medvetna om de 
fördelar som digitaliserat läromaterial för med sig. Myndigheten för Skolutveckling 
(2007) talar om att materialet är multimodalt, att det använder sig av text, bild och 
ljud samtidigt vilket främjar lärandet. Flera lärare talar även om hur de ser att 
eleverna motiveras genom att få använda sig av en dator eftersom det är ett verktyg 
som de känner igen, precis som Myndigheten för Skolutveckling (2007) nämner. 
Även Linderoth (2004) talar om att eleverna motiveras genom att undervisningen 
görs mer rolig, vilket kan åstadkommas genom att använda sig av en dator och 
digitaliserat läromaterial. Baturay, Daluglu och Yildirim (2010) och deras studie ger 
bevis för att elever blir motiverade, så länge materialet är väl strukturerat. Vi 
konstaterar med andra ord att lärare generellt är positivt inställda till datorer och 
digitaliserat läromaterial, men som vi diskuterat i de två avsnitten ovan, känner lärare 
att de inte har tillräckligt med tid för att söka upp material och anpassa det till sin 
undervisning, samt att skolornas resurser oftast inte räcker till.  

Stanley och Mawer (2008) hävdar att lärare behöver göra material relevant i 
språkundervisningen, genom att koppla det till elevernas intressen. Genom att lärare 
använder sig av datorer och digitaliserat läromaterial, kan vi konstatera att de 
anpassar sig efter eleverna, eftersom elever idag är vana vid datorer i sin vardag. 
Flera lärare nämner att de kan se att eleverna blir mer motiverade genom att läraren 
använder sig av digitaliserat läromaterial. Samtliga lärare vi intervjuat säger också att 
de anser att det material som de använder sig av är relevant, att det passar i 
undervisningen. Bakar (2007) säger att det även är motiverande för elever att se 
engelska i sitt autentiska tillstånd, vilket de får göra med hjälp av digitaliserat 
läromaterial.  
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6.4 Eleverna lär sig inte mer 
Lantz-Andersson (2009) riktar kritik mot att det finns för lite forskning som jämför 
vad elever lär sig genom användning av digitaliserat läromaterial kontra traditionella 
undervisningsmetoder. Ett mål med vår undersökning var att undersöka om lärarna 
kunde se någon skillnad i vad eleverna lärde sig genom att de använde sig av 
digitaliserat läromaterial i grammatikundervisningen. Samtliga lärare svarade att de 
har svårt att kunna få en uppfattning om eleverna lär sig mer. I det resultat vi 
presenterar, säger Charles att han måste tro att eleverna lär sig mer genom att 
använda sig av det digitaliserade läromaterialet, annars skulle det vara fel av honom 
att använda sig av det. Andrew talar om att han har svårt att se en skillnad, men att 
han absolut anser att eleverna får bättre möjligheter till inlärning, något som vi även 
kan konstatera. Vi konstaterar att genom användning av digitaliserat läromaterial får 
eleverna större möjligheter till inlärning, eftersom materialet bland annat ger eleven 
svar på om denne har gjort rätt eller fel direkt, som Andrew nämner, och det en 
möjlighet till att göra samma övningar flera gånger (Jarvis & Szymczyk 2009). 
Hinkel och Fotos (2002) talar om att elever lär sig grammatik bäst om den tränas 
intensivt, vilket digitaliserat läromaterial möjliggör. Barr (2008) talar om att 
användning av digitaliserat läromaterial i grammatikundervisningen är mer effektivt 
än traditionell undervisning, men att det i sig inte behöver betyda att eleverna lär sig 
mer.  

Den rapport Skolverket kom med 2002 talade om att svenska elever behöver bli 
bättre på det engelska språkets grammatik och digitaliserat läromaterial kan då vara 
en hjälp på vägen. Brodow, Nilsson och Ullström (2000) talade om att för att elever 
ska kunna använda sig av ett språk krävs det att de har koll på grammatiken. Diana 
och Elizabeth lägger dock tyngd på det faktum att lärande sker i en kommunikation 
mellan lärare och elev, de tror inte det går att skicka iväg en elev med en dator och 
tala om för dem att göra vissa övningar. Bakar (2007) stärker det faktum att lärande 
sker genom interaktion och tillägger även att eleverna behöver en introduktion inför 
en övning. Vi kan därför konstatera att digitaliserat läromaterial i 
grammatikundervisningen inte kan ersätta den traditionella undervisningen, det kan 
fungera som ett komplement där eleverna får träna det som behandlats i en 
kommunikation mellan lärare och elev. Lantz-Andersson (2009) talar om att 
digitaliserat läromaterial har den nackdelen att materialet inte kan individanpassas av 
sig självt, det kan inte känna av den nivå eleven ligger på, vilket en lärare ska kunna. 
Vi konstaterar att eleverna inte lär sig mer grammatik bara för att läraren använder 
sig av digitaliserat läromaterial.  

 

6.5 Framtiden 
Vi kan konstatera att det finns flera projekt som arbetar med att införa datorn och 
digital teknik i skolan ännu mer, samt utbilda lärare i hur det kan användas. Exempel 
på det här är PIM, Praktisk IT-och mediekompetens (Skolverket, 2010c), LearnIT 
(Hassel, 2006), Ung Kommunikation, ITiS (Lantz-Andersson, 2009), ELFE 
(European ELearning Forum for Education, 2010) och NORDLET (Umeå 
Universitet, 2010). Samtidigt som det finns flertalet projekt som arbetar med att 
införa datorn och digital teknik i skolan är det en trög process, precis som Lantz-
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Andersson talar om (2009). Samtliga lärare talar om vilken stor roll datorn har, både 
i skolan och i samhället. Beatrice talar dock om att datorn måste in i skolan ännu 
mer, hon ser även ingen annan lösning än att införa en-till-en datorer i skolan. Vi kan 
också konstatera att det är den lösningen som Franz och George på de två 
kommunala skolorna talar om. Vi går mot en framtid där eleverna kommer att ha 
tillgång till en egen dator och det här kommer självklart bidra till en utökad 
användning och spridning av digitaliserat läromaterial. Efter intervjuerna kan vi 
konstatera att det är en upprustning av skolornas resurser som behövs för att lärare 
idag ska använda sig av mer digitaliserat läromaterial. Det bör även tilläggas att 
ingen av lärarna vi intervjuat kände ett större tvång att använda sig av datorn och 
annan digital teknik i undervisningen, de använder sig av det för att de känner att det 
hör till undervisningen idag.  

Samtidigt, som vi redan har diskuterat, finns det gott om digitaliserat läromaterial 
tillgängligt, men mycket material behöver utvecklas. Andrew talade om hur han 
tyckte att mycket material som digitaliserats endast var en pappersövning överförd 
till en dator. Han talade om att mycket digitaliserat läromaterial var tråkigt och 
krävde utveckling. Självklart kan ett tråkigt och ej utvecklat material bidra till att 
lärare väljer att använda sig av något annat, som till exempel en lärobok eller stencil. 
För att det digitaliserade läromaterialet ska bli mer relevant att använda i 
grammatikundervisningen behöver det utvecklas. Myndigheten för Skolutveckling 
(2007) talar om den stora fördelen att digitaliserat läromaterial är multimodalt, att det 
använder sig av till exempel bild, text och ljud samtidigt. Det här är något som de 
som utvecklar och tar fram digitaliserat läromaterial kan ha i åtanke för att göra 
materialet ännu bättre, samt mer lustfyllt att arbeta med för eleverna.  

 

6.6 Slutsatser 
De slutsatser vi drar av den undersökning vi gjort är att det finns en vilja och ett 
intresse hos gymnasielärare att använda sig av digitaliserat läromaterial, både i 
grammatikundervisningen och i den övriga engelskundervisningen. Lärare anser att 
det är relevant att använda sig av digitaliserat läromaterial, men det finns två stora 
hinder som vi ser det; tiden och resurser. Resursproblemet finns dock inte på den 
friskola som innefattas av vår undersökning, där varje elev har tillgång till en egen 
bärbar dator. Vi kan konstatera att det finns digitaliserat läromaterial tillgängligt, 
men att många lärare att inte har den tid som behövs för att leta upp material och 
anpassa materialet efter deras undervisning. Vi kan även dra slutsatsen att det inte 
finns någon annan utväg än att varje elev får tillgång till systemet en-till-en datorer 
för att skolan och lärare ska kunna möta de krav som ställs på skolan idag. St. James’ 
College och King’s College visar även att det här är någonting som finns inom en 
rimlig tidsram. 

Samtidigt som vi inte ser någon annan lösning än att varje elev får tillgång till en 
egen dator menar vi inte att datorn på något sätt ska ta över undervisningen. Vårt 
resultat visar att lärare idag inte är rädda för att datorn ska ta över, lärare vet att de 
har en betydande roll i skolan. Vi ska dock i den här diskussionen tillägga att bara för 
att varje elev får tillgång till en egen dator så är inte skolan fulländad. Det finns 
negativa aspekter med datorn också, precis som Diana beskriver. Undervisningen 
behöver inte bli mer effektiv bara för att undervisningsmaterialet digitaliseras eller 
för att eleverna arbetar via en dator, problem som att elever gör annat på lektionerna 
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kvarstår. Vi menar inte att undervisningen blir perfekt bara för att läraren använder 
sig av digitaliserat läromaterial, men det finns klara fördelar med att använda sig av 
det och de här fördelarna finns även förankrade hos lärare.  

Det finns gott om fördelar med att använda sig av digitaliserat läromaterial, men en 
användning av det betyder inte att eleverna lär sig mer. Här efterfrågar vi mer 
forskning som jämför hur mycket eleverna lär sig genom användning av digitaliserat 
läromaterial kontra traditionell undervisning, något som Lantz-Andersson (2009) 
håller med om. Vi tycker att det är något märkligt att det inte finns mer forskning 
som jämför vad eleverna lär sig, med tanke på att datorn har en så stor roll i dagens 
samhälle och den kritik skolan får för att datorn och digitaliserat läromaterial inte 
integreras mer i skolan och undervisningen. Hur ska skolan kunna motivera 
användning av datorer och digitaliserat läromaterial när det inte finns några belägg 
för att elever lär sig mer genom att använda en dator? För att en-till-en datorer och 
digitaliserat läromaterial ska få önskad effekt behöver skoledning och lärare få veta 
hur det här ska användas för att eleverna ska lära sig mer. Skolans grundpelare är att 
eleverna ska lära sig något, och visar forskning sedan att datorn och digitaliserat 
läromaterial inte främjar inlärningen så finns det egentligen ingen anledning att 
prioritera införandet och användningen av datorer och digitaliserat läromaterial i 
skolan och undervisningen. Vårt förslag till en utveckling inom det här ämnet är med 
andra ord mer forskning som specifikt tittar på elevernas inlärning med stöd och 
användning av datorer och digitaliserat läromaterial.  
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BILAGA 1 

Intervjuformulär för personliga intervjuer 

Bakgrund 

• Hur många år har du arbetat i skolan? Hur många år har du undervisat?  

o Vad har du för utbildning? 

o Har du gjort någon fortbildning som handlar om digitaliserat 
läromaterial? 

• Vad anser du om datorns roll i dagens samhälle? 

o Hur använder ni er av datorer på skolan? vad har skolan för resurser?  

o Hur mycket använder du dig av datorer i undervisningen? 

o Vad använder du datorn till?  

o Använder du datorer för att du känner att du måste eller för att du 
tycker att det underlättar i undervisningen? 

• Vilket digitaliserat läromaterial känner du till?  

o Vilka aspekter är det här materialet kopplat till?  

 

Frågor för om läraren använder sig av digitaliserat läromaterial 

• Vilka digitaliserade läromaterial använder du dig av i undervisningen av 
engelska? 

o Hur kommer det sig att du använder dig av just det här materialet?  

o Hur använder du dig av det här materialet? 

o Om vi delar upp det engelska språket i aspekter, var skulle du se att 
digitaliserat läromaterial är relevant att använda?  

o Använder du dig av något digitaliserat läromaterial i 
grammatikundervisningen?  

� Varför/varför inte?  

� Anser du att eleverna lär sig mer eller mindre inom 
grammatiken med de här övningarna? 

� Vad lär dem sig mer/mindre av?  

� Andra för eller nackdelar? 

� Hur har du fått tag på det här materialet? 

• Hur tillgängligt tycker du att digitaliserat läromaterial är idag? 
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• Skulle du vilja se att det digitaliserade läromaterialet utvecklades? 

o Om ja, på vilket sätt? Vad behöver utvecklas?  

o Om nej, varför inte? Är du nöjd med materialet som det är idag? 

• Det du vet om digitaliserat läromaterial och den utsträckning du använder dig 
av det, skulle du kunna säga att det står för dina kolleger på den här skolan? 

o Vem skulle du vilja påstå vet hur mycket digitaliserat läromaterial 
som används på den här skolan? Budget och inköp? 

 

Frågor för om läraren inte använder sig av något digitaliserat läromaterial 

• Hur kommer det sig att du inte använder dig av något digitaliserat 
läromaterial?  

o Elevrelaterat 

o Lärarrelaterat 

o Material 

o Tid 

o Skolan, samt resurser 
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BILAGA 2 
Intervjuformulär för telefonintervjuer 

• Hur stor är skolans budget för år 2010? 
• Hur stor del av skolans totala budget avsätt för inköp av läromedel? 
• Hur stor del av skolans budget för inköp av läromedel avsätts för ämnet 

engelska?  
• Har skolan någon specifik budget för inköp av digitaliserat läromaterial? 

o Om ja, hur stor är budgeten? 
• Hur stor del av skolans budget avsätts för inköp av datorer (hårdvaran)? 
• Hur stor av skolans budget avsätts för inköp av exempelvis SmartBoardTM 

och projektorer? 
• Hur ser framtiden ut för skolans arbete med IT och digitala resurser? 
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BILAGA 3 

Historisk bakgrund till datorspel 

Konceptet att spela spel på en dator har funnits i stort sett sedan den första datorn 
lanserades på 1950-talet, men det fanns då speciella speldatorer och datorspel 
spelades inte på samma sätt på ”vanliga” datorer så som man gör idag. Ett av de 
första datorspelen var Tennis for Two som skapades av Willy Higinbotham 1958 
(Ungdomsstyrelsen, 2006), men det första datorspelet som kan liknas vid de spel som 
erbjuds idag, är Spacewar! som kom 1962 och skapades av amerikanen Steve 
Russell vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Spel för spelhallar 
lanserades under 1970-talet, ett av de största, Space Invaders, lanserades 1978 och 
spelhallarna blev nu allt vanligare. Datorspelen slog dock inte igenom riktigt 
kommersiellt förrän på 1970-80-talet när persondatorer lanserades och datorer kunde 
hittas i hemmen (Nationalencyklopedin, 2010).  

På 1980-talet slog det japanska datorspelet Pac-Man igenom stort. Med sin 
innovativa design inspirerad av mat och att äta kom Pac-Man att bli mycket populärt 
och har bidragit till populärkulturen mer än något annat datorspel (Britannica Online, 
2010).  

Datorspel har i ett populärkulturellt samband blir allt vanligare. Att datorspel blir till 
film eller tvärtom ger till exempel Tomb Raider och CSI stöd för. Även flera 
karaktärer från barnböcker har blivit datorspel de senaste åren, exempel på det här är 
Mulle Meck, som inte slog igenom ordentligt förrän förlaget publicerade datorspelet 
Bygg Bilar med Mulle Meck 1997 (Ungdomsstyrelsen, 2006).  

 

Historisk bakgrund till datorspel för pedagogiska ändamål 

Det första datorspelet med ett utbildningssyfte inom skolan kom 1971 och finns 
fortfarande på marknaden; Oregon Trail producerades av MECC, ett 
forskningscenter i Minnesota, USA och spelets femte version kom ut år 2000. År 
1973 presenterades projekt Plato, med inriktning på matematik i utbildningssyfte. 
Inspirationen för projektet var John Dewey och här låg fokus på att försöka lära ut 
matematik genom exempel tagna från vardagslivet. Spelet Rocky Boots kom 1982 
och även här låg fokus på att lära ut matematik och trots att Rocky Boots inte var det 
första datorspelet med ett syfte att utbilda, så har det haft stor betydelse i 
sammanhanget (Egenfeldt-Nielsen, 2005). Från början av 1980-talet och framåt 
presenterades en rad olika datorspel med utbildningssyfte och de här spelen ”were 
seriously contesting traditional computer games for a place in the shopping bag” 
(Egenfeldt-Nielsen, 2005, s. 42). Under 1990-talet blev det dock en tuffare period för 
pedagogiska datorspel. De här spelen ansågs nu vara låg-budget och dessutom endast 
riktade mot förskolebarn samt barn i skolans tidigare år. Spelen hade också svårt att 
konkurrera med kommersiella datorspel. Under 2000-talet har statusen av 
pedagogiska datorspel stärkts något och de är på god väg in på marknaden igen 
(Egenfeldt-Nielsen, 2005). Den amerikanska armén har även använt sig av spel för 
utbildning. 1998 började den amerikanska armén använda sig av det kommersiella 
datorspelet Doom och användningen av datorspel har sedan 1998 ökat (Egenfeldt-
Nielsen, 2005).  
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Datorer har idag en så stor roll i ungdomars liv, självklart kan det här användas som 
motivationsfaktor i klassrummet och undervisningen. IT och datorer blir allt 
vanligare i skolan och de gör nu sitt intåg in i klassrummen samtidigt som en rad 
elektroniska läromedel blir tillgängliga för lärare och elever.  
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BILAGA 4 

Webbsidor 

Tillsammans har British Council och British Broadcasting Corporation (BBC) tagit 
fram TeachingEnglish (British Broadcasting Corporation, 2010a). Via webbsidan 
kan lärare i engelska ta del av tips, idéer, lektionsplaneringar och olika övningar som 
kan användas i klassrummet. Vad lärare bör ha i åtanke vid användning av 
TeachingEnglish är att övningarna och lektionsplaneringarna är anpassade efter 
lärare i Storbritannien och är därför utformade utifrån den brittiska läroplanen. De 
övningar som finns tillgängliga är kategoriserade utifrån uttal, tala, lyssna, läsa, 
ordförråd, skriva och andra aktiviteter. Övningarna kan användas i stort sett i alla 
delar av undervisningen och varje övning finns utförligt beskriven hur den kan 
användas i undervisningen. På TeachingEnglish finns även Train, gratis resurser för 
lärare i engelska och lärarstudenter. De här resurserna är bland annat 
instruktionsvideor om hur lärare på bästa sätt kan utveckla talandet hos elever och 
hur lärare kan känna sig mer trygga med sin egen engelska i klassrummet. 

På TeachingEnglish görs en mycket tydlig uppdelning av vilka aspekter som tränas 
genom klassrumsaktivitet. Uppdelningen består av följande rubriker: uttal, resurser, 
tala, hörförståelse, läsning, ordförråd, skriva, repetition, övriga aktiviteter (vår 
översättning). 

 

Interaktivt material 

BBC tillhandahåller grammatikövningar, övningar baserat på händelser och nyheter i 
världen, tips vid skrivuppgifter med mera (British Broadcasting Corporation, 2010b). 
BBC har ett mycket brett utbud med den stora fördelen att allt på hemsidan är på 
engelska. Därför kan profilerade övningar hittas, det vill säga övningar inriktade mot 
exempelvis mat, hälsa och konst och design. Det här gör att övningarna kan tilltala 
elever på gymnasieskolans olika program och med olika intressen. På BBC finns 
även en sida som är inriktad specifikt på just inlärning av engelska. 

Via BBC kan elever lätt klicka sig vidare till Skillswise där det finns en rad olika 
övningar i grammatik, stavning, läsning, skriva, lyssna och ordförråd (British 
Broadcasting Corporation, 2010c). Under de här flikarna finns en rad olika övningar 
som eleverna kan göra både hemma och i skolan. Det finns även en rad video- och 
röstklipp där elever får träna sin hörförståelse. Skillswise kan användas i stort sett i 
alla aspekter av undervisningen av engelska då den har ett väldigt brett utbud. En 
nackdel med Skillswise är att den inte är indelad efter ålder, så för att få ut så mycket 
som möjligt av webbsidan behöver läraren noga gå igenom varje övning så att den 
hamnar på rätt nivå för eleverna.  

På BBC:s sida för inlärning av engelska görs ett försök till integrering av aspekterna 
av det engelska språket. Däremot återfinns den klassiska uppdelningen på Skillswise. 
Rubrikerna här är som följer: grammatik, stava, läsa, skriva, lyssna, ordförråd (vår 
översättning). Via British Council kan användaren hitta övningar i exempelvis 
följande kategorier: grammatik och ord (grammar and words), roligt och spel (fun 
and games) och prov (exams) (British Council, 2010). Det digitaliserade 
läromaterialet via British Council kan användas i stort sett alla aspekter av 
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undervisningen i engelska. Det finns hörförståelseövningar, grammatikövningar och 
ordspel. Det saknas dock övningar i att skriva och en nackdel är att övningarna inte 
är indelade efter ålder. Lärare måste därför ha tittat igenom vilka övningar som kan 
lämpa sig för just gymnasiet. Från British Council kan eleverna även lära sig olika 
ordspråk i det engelska språket och det finns även prov där eleverna kan test sig 
själva.  

På British Council är det uppdelat så att det finns olika flikar med rubrikerna: lyssna 
och se, grammatik och ord, roligt och spel, affärsrörelse och arbete och 
examinationer (vår översättning). Här kan det konstateras att en viss integrering av 
olika aspekter görs, men det skiljs fortfarande på inlärningsaspekten samt roligt och 
spel, vilket tyder på att British Council drar lite åt hållet att spel inte har med 
inlärningen att göra.  

 

 


