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ABSTRAKT 

Denna studie har utgått från kvalitativa intervjuer med sju lärare från Kalmar län för att kartlägga 
lärarnas upplevelser och erfarenheter av IKT i engelskkundervisningen på gymnasiet. Det var 
undersökningens syfte att ta reda på varför lärarna väljer, respektive inte väljer att använda IKT i 
engelskundervisningen för att belysa lärarnas ställningstaganden ur både ett postmodernt och 
sociokulturellt perspektiv. 

Undersökningen visar att samtliga lärare använder IKT i engelskundervisningen samt är positivt 
inställda till användandet av denna. Resultatet indikerar dock att ålder, personlighet och intresse 
är betydande faktorer för till vilken omfattning som lärarna väljer att integrera IKT i sin 
undervisning samt gå på kompetensutveckling inom området. Resultatet indikerar även att lärarna 
upplever att det är tidskrävande att använda sig av IKT samt problematiskt när tekniken inte 
fungerar som den ska vilket kan leda till en intensifiering av lärares arbetstid. Vidare visar denna 
studie att majoriteten lärare använder sig av IKT i engelskundervisningen i form av ett verktyg 
för problemlösning och informationssökning och inte som en arena för kommunikation, 
samarbeten och kulturmöten. 

Nyckelord: engelskundervisning, gymnasiet, IT, IKT, postmodernt perspektiv, sociokulturellt 
perspektiv, lärarroll, lärares arbetssituation 
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1. INLEDNING 

IT har vuxit fram till att ha en stor betydelse i vårt samhälle idag vilket gör att lärarnas 
förhållningssätt gentemot IKT (information och kommunikationsteknik)1 i språkundervisningen 
är av stor vikt för elevers språkinlärning (Almqvist 2002). Roger Säljö (2010) påpekar den större 
betydelse som IKT i egenskap som informations och kommunikationsverktyg utgör i samhället 
och den inverkan den i sin tur har på människors lärande vad gäller språk- och skriftutveckling 
som nu sker under helt andra förutsättningar2. Även utbildningsdepartementet betonar i sin 
utredning betydelsen av IKT i undervisningen: ”Här bör skolans roll lyftas fram särskilt. (…) att 
det behövs en förstärkning av (…) IKT i skolmiljön, såväl när det gäller lärarkompetens som 
undervisningsmetoder.” (Utbildningsdepartementet, 2010:45). 

I den nya gymnasiala läroplanen (Gy11) går det att utläsa att ämnet datakunskap plockats bort 
och försvinner som kurs på gymnasiet (Skolverket 2011). Skolverket nämner inget om detta men 
påpekar i ett nyhetsbrev förändringen av kurs- och ämnesplanerna som nu betonar vikten av att 
lärare i allmänhet förväntas bidra till elevers digitala kompetens: 

I den nya skollagen, som ska tillämpas från den 1 juli 2011, står att alla elever ska 
ha kostnadsfri tillgång till böcker och andra lärverktyg. Begreppet lärverktyg är nytt 
och handlar om att eleven ska ha tillgång till sådana verktyg som eleven behöver för 
att ha en tidsenlig utbildning. (…) De nya kurs- och ämnesplanerna förutsätter 
tillgång till internet och det blir tydligare hur ämnesundervisningen förväntas bidra 
till elevernas digitala kompetens. (Skolverket 2010: nyhetsbrev nr 8) 

Att ämnet datakunskap plockas bort som kurs på gymnasiet samt att de nya kurs- och 
ämnesplanerna framhåller vikten av att lärare förväntas bidra till elevers digitala kompetens 
signalerar en förändring i lärarrollen där betydelsen av digital kompetens hos lärare ökar. Trots 
betydelsen av att använda IKT i språkundervisningen har jag under mina verksamhetsförlagda 
utbildningar erfarit att endast en liten andel av lärarna integrerar IKT i engelskundervisningen 
och att vissa inte använder det alls; Vad beror i sådana fall det på?  

 
  

                                                           
1 I denna uppsats används begreppet IKT för att förklara och beskriva den tekniska utvecklingen som sker på skolor i 
form av IT vilka används som ett verktyg i lärsituationer. Se vidare förklaring i bakgrundskapitel. 
2 Se vidare förklaring sidan 7-9. 
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2. BAKGRUND 
Följande avsnitt ger en översiktlig bakgrund och helhetsbild till lärarrollen ur ett postmodernt 
perspektiv i relation till den tekniska utvecklingen vi ser i samhället samt vilka effekter det kan få 
på lärares arbetssituation. Ett sociokulturellt perspektiv på de nya digitala och tekniska 
lärverktygen och dess inverkan på lärandet delges i avsnittet samt en översiktlig bakgrund till 
implementeringen av IKT i den svenska skolan. En förklaring av begreppet IKT i relation till 
skolan och undervisningen ges liksom forskning kring de olika användningsområden IKT har i 
förhållande till engelskundervisningen och de nackdelar och fördelar som IKT kan innebära för 
lärares arbetssituation och engelskundervisning redogörs för i detta avsnitt. 

2.1 Lärarroll i förändring - Läraren i det postmoderna samhället  

I läroplanen för de frivilliga skolformerna går att utläsa att lärare skall hjälpa elever att ”kunna 
orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt” 
(Lpf 94: 5). Med hänsyn till detta går det att dra parallellen till dagens Informations och 
kommunikationsteknologi (IKT) vars teknologi, informationsflöde och snabba förändringstakt 
bidrar till att snabba på utvecklingen i dagens skola. Vi skulle därmed kunna säga att dagens 
skola befinner sig i en postmodern tid som är komplex och snabbt föränderlig vad gäller den 
tekniska utvecklingen vi ser i samhället och att den i sin tur inverkar på lärarrollen och lärares 
arbetssituation. 

Enligt Andy Hargreaves (1998) befinner sig skolan i en postmodern tid med snabb utvecklings 
och förändringstakt och där skolor bland annat avkrävs en större flexibilitet och 
förändringsberedskap som kontinuerligt måste anpassa sig efter olika tekniker med olika 
funktioner, detta för att kunna följa och skapa en tidsenlig utbildning i linje med samhällets 
postmoderna utveckling. Den postmoderna utveckling vi ser i samhället och på skolor bidrar 
följaktligen till att lärare idag befinner sig i en verklighet som är snabb, komprimerad, osäker, 
mångfasetterad och komplex (Hargreaves 1998). Enligt Hargreaves (1998) har dagens skola svårt 
att anpassa sig till dagens postmoderna utveckling eftersom den härstammar från en modern tid. 
Det har med andra ord skett en sociohistorisk övergång från modernitet till postmodernitet, där ett 
trögt monolitiskt skolsystem skapat ur moderniteten inte överensstämmer med en ny postmodern 
värld som är komplex, kräver större flexibilitet, en bättre förändringsberedskap och snabbare 
förändringstakt och bildar därför en ”modernitetens kris”. Nya globaliserade och snabbare 
kommunikationer och teknologier som växer fram i samhället och träder in i skolor bidrar således 
till det snabba informationsflöde vi ser och gör att inte längre tid och rum har en lika stor 
betydelse för vart vi hittar vår kunskap, vilket slutligen snabbar på den förändringstakt som hotar 
stabiliteten i modernitetens skolsystem.  

Vad gäller begreppet ”modernitet” menar Hargreaves (1998) att det i sig är ett tveeggat fenomen 
som har möjlighet att förbättra de mänskliga villkoren men även försämra dem. Å ena sidan kan 
konsekvenserna av moderniteten som fenomen handla om en ekonomisk aspekt där moderniteten 
ger löften om en utveckling i samhället vad gäller effektivitet, produktivitet och välstånd. En 
sådan samhällsutveckling kan leda till att lärarna utsätts för och påtvingas en teknisk styrning 
”uppifrån” vilket hindrar autonomin i yrkesutövningen (Braverman 1974; Hargreaves 1998). 
Politiska aspekter styr också utvecklingen i samhället och således skolans utveckling och hör 
ihop med statens tillväxt och roll (Hargreaves 1998; Giddens 1991). Statens roll har således på 
senare tid utvecklats till att ha ett starkare ansvar för att upprätthålla, samordna och ingripa i 
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produktionsförhållandena för att garantera den sociala utvecklingen genom välfärdsreformer. 
Följaktligen har moderniteten som fenomen påverkat skolans utveckling och framvuxit ur en 
sociohistorisk tid där skolan skapades enligt arbetsmarknadens behov under 1800-talet. 
Skolsystemet skapades alltså som ett fabriksliknande system för massutbildning och växte fram 
för att tillmötesgå fabrikernas och den tunga industrins behov (Hargreaves, 1998; Goodson 
1988). På en organisatorisk nivå har sålunda fenomenet modernitet lett till en utveckling där 
skolan styrs politiskt och ekonomiskt vilket skapat en framväxt av modernistiska institutioner. 
Institutionerna är i form av enorma anläggningar vars system är byråkratiskt indelade i fack och 
styrs utav skolscheman vilket Hargreaves (1998) påpekar hämnar utvecklingen i ett postmodernt 
samhälle.  

Enligt Hargreaves (1998) började ”modernitetens kris” på 1970-talet som ett resultat av att tidens 
tillväxt och lönsamhet i form av massproduktion och masskonsumtion som genererat till 
förmögenheter och kapital men drabbades slutligen av en ekonomisk kris när detta herravälde 
inte längre gick att upprätthålla. För att behålla tillväxten och lönsamheten skuldsatte sig 
västvärlden medan nya industrinationer och ekonomier började konkurrera med de västliga 
ekonomierna med billig arbetskraft och starka teknologiska satsningar (Hargreaves, 1998). 
Politiskt sett innebar det att staten hanterade den finansiella krisen genom att utvidga sina 
ingripanden i offentliga institutioner såsom skolor eftersom man trodde att den ekonomiska 
produktiviteten skulle fortsätta blomstra om man exempelvis skapade och bevarade en teknisk 
välutbildad arbetsstyrka. Vidare betonar Hargreaves (1998) att en modern stat och modern 
ekonomi är oskiljaktiga och, inte nog med det, upprätthåller ett system som inte är kompatibel 
med ett postmodernt samhälle i utveckling och där det exempelvis inte längre går att skylla 
minskad lönsamhet och högre arbetslöshet i samhället på att skolan inte längre gör sitt jobb.  

Politiska och administrativa förändringsplaner (som skulle kunna innefatta integreringen av IKT 
på skolor) visar med andra ord en tendens att bortse från, missuppfatta eller köra över lärarnas 
egna önskemål om förändring (Hargreaves, 1998). Sådana åtgärder menar Hargreaves (1998) 
baserar sig vanligen på tvång, styrning och konstgrepp för att få lärarna att förändra sig och 
bygger oftast på antaganden att undervisningskvaliteten är för låg och att eleverna misslyckas 
eftersom lärarnas kompetens är för bristfällig eller felinriktad. ”Uppifrån” tenderar lärarna alltså 
att framställas som oskickliga, saknar kunskaper eller för att vara principlösa.  

Vilken inverkan som IKT kan få på lärarrollen och lärares arbetssituation ur ett postmodernt 
perspektiv återkommer jag till i bakgrundsavsnittet 3.4.3. 

2.2 Ett sociokulturellt perspektiv på kulturella digitala redskap och effekterna på 
lärandet 

Roger Säljö går i sin bok Lärande och kulturella redskap (2010) igenom historien med kulturella 
artefakter som av människan producerats och spridits genom kommunikation och stegvis 
revolutionerat människans och samhällets förutsättningar i grunden. Säljö (2010) menar att ju 
längre fram man kommer i historien, desto mer välutvecklade och avancerade artefakter, 
symboler och kommunikations funktioner finner man vilket styrker denna tes. Människan ses 
således som en art som kontinuerligt utvecklar ny teknik och anses naturligt för vår mänskliga 
verksamhet och specifikt för vår art. Utvecklingen av IKT och användandet av olika sorters 
teknik utifrån ett lärande perspektiv ger därför uttryck för en del av mänsklig verksamhet, en 
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process där inre visioner vuxit fram från den skapande individens medvetande och senare 
förmedlats, utvecklats och externaliserats; blivit synliga i samhället. Detta har i sin tur bidragit till 
en dramatisk utveckling som radikalt omskapar vår värld och vårt lärande.  

För att förklara hur människan samspelar med externa redskap när hon agerar och varseblir 
världen är mediering ett centralt begrepp (Säljö 2010). Framväxten av redskap ingen isolerad 
företeelse utan har utvecklats ur ett historiskt sammanhang och samspel med människor och 
används i olika praktiska verksamheter. Det går att skilja mellan redskapen som kan vara 
antingen språkliga (intellektuella, kommunikativa, mentala, diskursiva) eller fysiska så kallade 
artefakter som människan har tillverkat (exempelvis skruvmejlsar, telefoner, datorer, böcker) och 
använder för att kunna samspela med sin omgivning, förstå och agera i världen (Säljö 2010). 

Det finns olika sätt att se på nya artefakter och tekniker som människan skapar. Primära 
artefakter handlar om de verktyg som lärare och elever använder till konkreta arbetsuppgifter. 
Sekundära artefakter betecknar redskap som kräver en social modell för hur man ska kunna 
använda dem. Exempel på sekundära artefakter är exempelvis IKT som är ett medium som 
eleverna navigerar i vilket och skapar modeller och erfarenhet vilka härstammar från sociala 
sammanhang där man lärt sig att använda verktygen för att till exempel, spela datorspel, skriva ett 
dokument i Word, surfa etcetera. För det tredje kan man benämna IKT som en tertiär artefakt, 
som går djupare in i artefaktens funktion och är en sorts idé där människan utvecklat principer för 
att organisera innehållet i form av nätstruktur som vi generellt ser i datorerna och skapar 
förutsättningar för kommunikation mellan människor. Tertiära artefakter kan alltså innefatta 
datorer och virtuella världar i denna som används för att kunna framställa, förstå och analysera 
världen. Ett exempel på tertiär artefakt skulle kunna vara ett datorprogram som arkitekter 
använder för att rita och konstruera hus (Säljö 2010). Ur lärande- och kunskapsbildningssynpunkt 
är tertiära artefakter mycket betydelsefulla när det gäller att föra vidare kunskaper och färdigheter 
i samhället och oftast krävs det omfattande förberedelse för att kunna använda i undervisningen 
(Säljö 2010). Om man exempelvis använder ett avancerat kulturellt redskap som ett program ur 
en dator för att framställa, förstå och analysera en idé krävs det att man behärskar området och 
artefakten utan att riskera att inte bli långvarig i en verksamhet där man arbetar med sådana 
kulturella redskap. För att kunna hantera och tillämpa dessa kulturella redskap är det av betydelse 
att tillämpningen sker på flera olika nivåer i mänsklig samvaro, exempelvis i dagliga handlingar 
där man använder och formar redskap i sociala praktiker, när man arbetar, löser problem, skriver 
och utövar vardagliga aktiviteter (Säljö 2010). Utvecklingen av en kultur eller samhälle genom 
kulturella redskap och praktiker utvecklas och institutionaliseras och förs sedan vidare till 
kommande generationer. Kommande generationer kommer därför på den kulturella nivån 
uppfatta redskap och lösningar som självklara exempelvis hur man använder tekniska hjälpmedel 
av olika slag, hur man använder en kompass etcetera. Dessa kunskaper bevaras men det pågår 
samtidigt en ständig utveckling av kunskaper där den enskilde individen hela tiden deltar i sociala 
praktiker och tar till sig erfarenheter och kulturella färdigheter och redskap. Denna inlärning och 
utveckling sker dock selektivt eftersom det är orimligt att kunna ta intryck av alla konkreta 
sociala praktiker och erfarenheter (Säljö 2010). 

För att kunna förstå hur vårt sätt att lära förändras i relation till den digitala tekniken och 
kommunikationens framväxt är skriftspråksanvändningen en viktig utgångspunkt (Säljö 2010). 
Idag utvecklas och används texter i många riktingar och nya genrer har uppkommit genom den 
digitala tekniken och Internet vilka samverkar med bild och ljud på nya sätt. Postmodernt läsande 
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är ett exempel där ungdomskulturer söker sig till en masskultur som är mindre inriktad mot skrift 
och mer mot television och andra audiovisuella medier, men även en växande grupp som 
använder digitala tekniken för att ta kommandot över sin egen bildning och förkastar traditionella 
institutionaliserade västerländska värderingar och selektivt hoppar mellan texter och andra 
medier för att skapa innebörd och förståelse (Säljö 2010). Läsandet har i denna bemärkelse blivit 
en komplex förmåga att kunna använda datorer och programvara, hur man söker information, att 
bedöma vilken information som är tillförlitlig, att förstå texten och att kunna sätta den i ett eget 
sammanhang. Digitala medier har förändrat läsandet som inte längre är en avgränsad färdighet 
eller en linjär språkligt uppbyggd företeelse som regleras av institutioner och där skolan är en av 
de viktigaste, utan ett sätt att förhålla sig till omvärlden och på vilket sätt människor skapar 
mening och innebörd (Kress 2003). I detta avseende kolliderar i skolsituationer en traditionell 
tolkningstradition med en utveckling där människor skapar sina egna innebörder som styrs utav 
individuella intressen och skapas därefter (Säljö, 2010).  

2.3 Implementeringen av IKT i den svenska skolan  

Utvecklingen med att integrera datorer i undervisningen har varit en lång process och började på 
allvar under 1980- och 1990- talet (Adams & Brindley 2007; Jedeskog 2005). Gunilla Jedeskog 
(2005) beskriver i boken Ch@nging School – Implementation of ICT in Swedish School, 
Campaigns and Experiences 1984 – 2004 att det från riksdagens sida bedrevs kampanjer för 
skolor att implementera IKT i Sverige. Enligt Jedeskog (2005) kan implementeringen av IKT i 
den svenska skolan och dess orsaker ses på tre olika sätt; Ur ett teknologiskt, politiskt och 
kulturellt perspektiv. Det teknologiska perspektivet grundar sig i ett makroperspektiv och är 
baserat på hur man kan utföra arbetet på bästa sätt med avseende till produktion och effektivitet 
och där innovationer ses av beslutsfattarna som nödvändiga, rationella och mekaniska processer. 
I detta perspektiv ges av beslutsfattarna eller innovatörerna ingen större hänsyn till de aktörer 
vars dagliga liv påverkas av innovationen. Det politiska perspektivet handlar om hänsynstagandet 
till aktörerna från beslutsfattarnas sida som anses viktigt för att kunna implementera en 
innovation och innefattar deltagande, medling och kommunikation mellan samtliga parter. I det 
kulturella perspektivet läggs stor vikt på aktörernas, i detta fall lärarnas, relation till kontexten 
och hur de skapar mening av innovationen i deras dagliga arbete.  

Orsaker till implementeringen av IKT från regeringens sida har främst varit den demokratiska 
aspekten att alla medborgare i Sverige har rätt att bekanta sig med information och 
kommunikationsteknologin (Jedeskog 2005; Myndigheten för skolutveckling 2007). Det har 
också handlat om att leda skolor in mot reform ansträngningar, bland annat genom att finansiera 
ny teknologi för att framanamma en ny pedagogik hos lärare som får elever att lära sig mer, 
bättre och snabbare men också att få lärarna handskas med sin egen osäkerhet att närma sig nya 
tekniska innovationer (Jedeskog 2005). Vidare anses det även nödvändigt för 
informationssamhället och ekonomin att lärare på skolor lär sig att mästra IKT och att det inte ses 
som ett valfritt eller kompletterande verktyg utan har ett betydande värde att ge till exempelvis 
språkutbildningar (Warschauer 2002). Följaktligen har en rad utvecklingar på skolor inom IKT 
möjliggjorts bland annat genom utformade läroplaner som förespråkar IKT-användning, nyare 
bättre teknologi i samhället som gett ökad användning, datorprogram som utvecklats, eleverna 
började besitta kunskaper om IKT, kompetensutvecklingar inom IKT för lärare samt arbetssätten 
och lärarrollen som förändras i och med de nya digitala verktygen (Myndigheten för 
skolutveckling 2007). 
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Implementeringen av IKT i svenska skolor skedde i fyra ”vågor” (Jedeskog 2005).  

Den första ”vågen” skedde mellan åren 1980-1988 och datorerna började introduceras i skolor 
(främst högstadiet men några år senare även gymnasiet) på uppmuntran av riksdagen. Jedeskog 
(2005) drar här liknelsen med en första ”våg” som fick ett lugnt hav att röra på sig men 
återställdes snabbt och gav ingen större inverkan.  

Den andra ”vågen” ägde rum mellan 1988-1991 och denna gång betonade man i kampanjen att 
lärare skulle använda ”datorer som pedagogiska verktyg”. I utvärderingen kunde man dock 
konstatera att implementeringen av datorer i den andra ”vågen i undervisningen i stort hade 
misslyckats. I ämnena Svenska och special pedagogik integrerade flest antal lärare IKT i 
undervisningen, medan man i övrigt kunde se att målet inte hade nåtts med att få datorerna att bli 
hjälpmedel i den vanliga undervisningen (Jedeskog 2005). Den andra ”vågens” inverkan var 
således av ett marginellt inflytande och havet hade åter blivit lugnt igen.  

Den tredje ”vågen” fick dock en större inverkan eftersom förändringen och implementeringen av 
IKT påtrycktes från regeringens sida. Denna gång investerades IKT i stora projekt i skolor och 
man utlyste fyrtornsprojekt där så kallade ”elitskolor” skulle bana vägen för integreringen av 
IKT. Vidare visade fyrtornsprojekten att IKT i undervisningen skapade ett individualiserat sätt att 
arbeta hos eleverna som sökte information och kommunicerade i högre grad via datorerna. Men 
resultatet visade också att datorerna inte kan ersätta lärarna eftersom eleverna inte har ”computer 
literacy” alltså färdigheten eller kompetensen att kunna hantera stora informationsflöden vilket 
hindrar elever från att nå en förståelse av den kunskap de möter. En av slutsatserna med 
fyrtornsprojekten var därför att IKT i sig inte kan förbättra elevernas resultat eftersom lärarnas 
pedagogiska intentioner och den sociala kontexten måste bejakas (Jedeskog 2005).  

Den fjärde, sista men också största ”vågen” skedde mellan 1999-2002 där 60 % av lärarna i 
Sverige deltog i ITiS projektet som var ett nationellt program och skolprojekt. Den nya ”vågen” 
hade denna gång mer kraft av påtryckningen från den tredje vågen som fortfarande verkade och 
blev således mer kraftfull. Stora investeringar av teknikutrustning gjordes på skolorna. Även 
denna gång betonades i projektet att den nya tekniken inte kunde ersätta lärare, böcker eller 
klassrummet men att det kunde skapa nya sätt att lära ut och möjligheter att sätta elevernas 
lärande i centrum. Lärarens uppgift är således att ge eleverna baskunskap men att lärarna själva 
först måste känna sig bekväma med de nya redskapen för att kunna tillämpa dem i 
undervisningen. Dock menade utvärderarna att en utveckling av lärares arbetsmetoder måste ske 
för att IKT inte enbart ska reduceras till drillövningar och program med ”rätt och fel” svar 
(Jedeskog 2005). I kampanjen för den fjärde ”vågen” uppmuntrade regeringen därför en 
utveckling av elevernas inlärning till deras förmåga att självständigt lära sig och att IKT kunde 
erbjuda denna förändring både hos lärarnas sätt att lära ut och genom en större tilltro till 
elevernas förmågor. Resultatet visade att ITiS projektet med att integrera IKT i skolor var ett 
lyckosamt projekt men att lärare behöver ett generöst schema för att ha tid att träna sig själva i 
tekniken, få möjligheter att möta kolleger för att reflektera och diskutera pedagogiska aspekter 
som dykt upp eftersom detta bidrar till lärarnas inlärning och förståelse av de nya redskapen och 
de nya sociala kontexter som uppstår (Jedeskog 2005).  

Dock sker teknikutvecklingen sker konstant och i dagsläget väntar många skolor väntar på en 
femte ”våg” med nya nationella investeringar i teknologi på skolor. Men fortfarande hänger en 
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ekonomisk ”baksmälla” kvar från de tidigare storsatsningarna av IKT på skolor vars optimism 
lovade en revolution av undervisningen och en ekonomisk tillväxt i samhället, och gör att det 
idag ligger i händerna på beslutsfattarna i kommunerna och den tajta budjet som finns till godo 
(Jedeskog 2005).  

2.4 Begreppet IKT och dess relation till skolan och undervisningen 

Det finns olika begrepp man använder för IKT i forskningen, men i huvudsak innefattar 
begreppet datorer. Myndigheten för skolutveckling (2007) använder termen IT-baserade 
läromedel för att beskriva digitala lärresurser som finns i skolan. Dock menar Maria Estling 
Vannestål (2009) att både IT och IKT idag har ungefär samma innebörd. Anledningen till att 
begreppet IT, informationsteknologi, utvidgades var för att man ville få med ordet 
kommunikation eftersom datorer inte enbart används för att överföra information utan också för 
att kommunicera (Estling Vannestål, 2009; Säljö & Linderoth 2002). Denna utvidgning av 
begreppet IT till IKT, information och kommunikationsteknologi, innebar således att det förutom 
datorer även innefattar exempelvis mobiltelefoner.  

En viktig del i utvecklingen av betydelsen av digital kompetens i samhället och skolan är att det 
trycks på från EU-håll. I Europakommissionens program för livslångt lärande lyfts digital 
kompetens inom IKT som en av de åtta nyckelkompetenser som formulerats och anges vara 
viktiga för att kunna leva och verka i det moderna samhället: 

Digital competence involves the confident and critical use of Information Society 
Technology (IST) for work, leisure and communication. It is underpinned by basic skills 
in ICT: the use of computers to retrieve, assess, store, produce, present and exchange 
information, and to communicate and participate in collaborative networks via the 
internet. (Europakommissionen 2007:7) 

EU och Skolverket3 har alltså slagit fast att det är skolans och lärarnas uppgift att ge elever digital 
kompetens. Politiska argument för att använda IKT i skolan är att det av rättviseskäl är viktigt att 
alla elever får grundläggande IKT-kunskaper men även för att eleverna behöver förberedas för ett 
samhälls- och yrkesliv allt mer präglat av digitala verktyg (Jedeskog 2005; Myndigheten för 
skolutveckling 2007; Utbildningsdepartementet 2010). Pedagogiska argument poängterar också 
vikten av IKT i skolan eftersom det leder till effektivitet (man lär sig ett visst ämnesinnehåll 
bättre eller snabbare), motivation (IT känns nytt och spännande och är ofta ett arbetsverktyg som 
eleverna känner igen från hemmiljön och motiverar dem), och är skolans uppgift enligt EU:s 
direktiv för livslångtlärande (Myndigheten för skolutveckling 2007). Å andra sidan finns det 
relevanta argument mot att använda IKT i undervisningen och ifrågasätter regeringens linje som 
menar att den tekniska utvecklingen driver fram en samhällsförändring och följaktligen även 
lärarnas undervisningsformer i takt med den. Regeringen menar att vi har ”valt” ett samhälle med 
högre krav på utbildning och kompetens vilket motsäger en utveckling där tekniken banar väg 
och människan anpassar sig därefter om våra aktiva val står i centrum. Detta innebär således att 
man skulle kunna ”välja” att politiskt handla gentemot tekniken (Almqvist 2002). 

Idag finns det många tillvägagångssätt för att använda IKT i undervisningen som är långt ifrån 
utvecklade ännu utan utvecklas och förändras kontinuerligt bland lärarlag runt om i Sverige. Det 
                                                           
3 Se inledningen på s. 3. 
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har redan konstaterats att IKT är en utmaning för skola och utbildning vad gäller form som 
innehåll i lärande och kan kanske vara den största utmaningen mot skolans sätt att organisera 
lärande sedan boktryckarkonsten uppfanns (Säljö & Linderoth 2002). Tillkomsten av 
tryckpressen som lade grunden till boktryckarkonsten skapade alltså en revolution i inlärningen 
vilket möjliggjorde en massproduktion av texter som till slut satte läroböcker i händerna på alla 
skolbarn, och därför blir frågan på vilka sätt som IKT kommer att utmana de i dagsläget 
traditionella undervisningsformerna (Säljö & Linderoth 2002). I nuläget finns det en rad olika 
tillvägagångssätt för att använda IKT som redskap i undervisningen. För att lärare skall främja 
elevers lärprocess i relation till IKT lyfts interaktiva digitala skrivtavlor, diskussionsforum, 
bloggar eller webbplatser där eleverna kan skapa sitt eget innehåll själva fram som exempel på 
redskap som lärarna kan använda sig av i undervisningen (Myndigheten för skolutveckling 2007). 
Dock generellt sett använder sig i nuläget många lärare IKT i engelskundervisningen där eleverna 
ibland får söka information på internet och skriva uppsatser i Word och även använda e-post för 
kommunikation mellan lärare och elever (Estling Vannestål 2009). Vidare använder vissa lärare 
läromedel med cd-skivor och internetsidor med exempelvis grammatik- och ordträningsprogram 
och låter eleverna använda PowerPoint-presentationer medan andra lärare använder sig av eller 
har prövat på webbaserade ordböcker, tidningar, radioprogram och så vidare i 
engelskundervisningen (Estling Vannestål 2009).  

2.4.1 IKT i engelskundervisningen 

Maria Estling Vannestål har skrivit boken Lära engelska på Internet (2009) som handlar om 
möjligheterna och utmaningarna med IKT i engelskundervisningen. Enligt Estling Vannestål 
(2009) går det att dela in IKT som används i språkträningssyfte i tre delar; 1 IKT som automat, 2 
IKT som verktyg och 3 IKT som arena. Dessa olika områden kan i sin tur spegla olika teorier 
varav den första speglar behavioristiska inlärningsteorier som baserar sig på ”rätt eller fel” i en 
form av datoriserade drillövningar som eleverna matas med. Det andra området speglar kognitiva 
och konstruktivistiska teorier och syftar till att använda datorns olika möjligheter på ett kreativt 
sätt, i form av ett verktyg, och hänger ihop med problemlösning, informationssökning och 
ordbehandling. Det tredje området associeras med sociokulturella och sociokognitiva teorier där 
kommunikation, interaktion och kulturmöten står i fokus för lärandet (Estling Vannestål 2009). 
På senare tid har en utveckling till användningen av IKT som arena skett inom 
engelskundervisningen, som tyder på ett socio-kognitivt paradigmskifte inom engelskinlärningen 
där bruket av datorerna i engelskundervisningen fokuserats mer på medierad kommunikation och 
språkinlärning som är mer socialt interagerande, samarbetsinriktad, kommunikativ och centrerad 
till studenten (Young 2003). 

Vidare nämner Estling Vannestål (2009) olika exempel på aktiviteter där IKT kan användas som 
ett verktyg i engelskundervisningen: 

• Färdiga språkövningar på internet för att till exempel träna ordkunskap eller grammatik 

• Språkövningar som lärare eller elever producerar själva baserade på material från internet 

• Diskussioner och skrivuppgifter baserade på material från internet 

• Kommunikation på engelska via till exempel e-post, diskussionsforum och chatt 

• Användning av ordböcker och språkkorpusar på internet 
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• Digitala fotoberättelser där man kombinerar bild, text och ljud 

• Publicering av egna webbsidor och bloggar 

2.4.2 Fördelar med IKT i engelskundervisningen 

IKT i engelskundervisningen kan erbjuda för lärarna ett sätt att skapa mer variation i 
klassrummet som kan leda till en större motivation hos eleverna vilket på så vis kan skapa bättre 
förutsättningar för lärande (Estling Vannestål 2009; Young 2003). Det kan även bli tråkigt om 
man i längden slaviskt planerar sin undervisning utifrån tryckta läromedel, men även svårt i 
längden att uppnå alla mål i kursplanerna kanske i synnerhet när det handlar om de 
kommunikativa färdigheterna som skall utvecklas och främjas (Estling Vannestål 2009). IKT 
som ett verktyg i undervisningen skulle även kunna vara en inspirationskälla och ett komplement 
till mer traditionella former av inlärning för att engagera sina elever inför exempelvis läsning av 
skönlitteratur men de blir även bättre på att lösa problem och bättre på att kommunicera (Young 
2003). IKT i form av Internet kan även vara en tillgång i klassrummet när det gäller att hitta 
autentisk och ofta aktuellt material på engelska målspråkssidor som dessutom är gratis (Estling 
Vannestål 2009). Hela världen har möjlighet att bjudas in i klassrummet där exempelvis 
tidningar, radio och tv-kanaler på engelska finns att lyssna och titta på och där Internet har 
möjligheten att ge engelskundervisningen en mer internationell kontext (Young 2003). Detta 
leder även till att en närhet skapas till olika engelskspråkiga kulturer och som eleverna får 
möjlighet att skapa en förståelse och närmare relation till. Det finns även möjligheten för lärare 
att i större grad individanpassa undervisningen till eleverna, och hitta material på Internet som 
kan utmana avancerade elever men också hitta aktiviteter, material och så vidare som är bra för 
svaga elever med svårigheter att nå målen (Estling Vannestål 2009). I ett sociokulturellt 
perspektiv kan även IKT hjälpa att för läraren i komma närmare eleverna vad gäller deras 
intressen och kan använda många av deras fritidssysslor i klassrummet, genom att till exempel 
plocka in delar av bloggning, dataspel, chatt, musik etcetera som gör undervisningen mer familjär 
och engagerande (Estling Vannestål 2009). 

2.4.3 Nackdelar med IKT i engelskundervisningen 

Problem som lärare kan stöta på med att integrera IKT i engelskundervisningen skulle bland 
annat kunna vara:  

• Den dåliga tillgången på datorer och annan teknik som exempelvis projektorer på skolor 
som kan vara gamla och slöa och i vissa fall inte funkar alls (Estling Vannestål 2009).  
 

• Supporten på tekniken som är dålig vilket skulle kunna leda till att lärare helt väljer bort 
att ha med IKT i undervisningen (Estling Vannestål 2009).  
 

• En allmänt bristfällig kunskap om hur tekniken fungerar på skolan, där läraren kanske är 
rädd för att använda den och känna sig okunnig inför eleverna (Estling Vannestål 2009).  
 

• Lärarens bristfälliga kunskaper om hur man kan använda sig av IKT i just 
engelskundervisningen samt bristen på tid att hitta bra material och förbereda aktiviteter 
där IKT är involverat (Estling Vannestål 2009).  
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• Lektioner som involverar IKT kräver mer planering och efterarbete och kan i slutändan 

leda till att tre eller fyra gånger så mycket mer tid måste läggas ned än vad som 
traditionellt behövs (Young 2003). 

Kritiken mot att integrera datorerna i klassrummen har förekommit under en lång tid sedan början 
av 1980-talet (Adams & Brindley 2007). Kritiken baseras på att under åren har skolor adopterat 
ett mekaniskt sätt att närma sig tekniken och när varje ny teknik uppenbarar sig försöker man 
utbildningsmässigt komma på användbara sätt att utnyttja den på och lösa problem med. På kort 
tid och med varje ny teknik som dyker upp ska lärare allstå mästra tekniken och integrera den i 
sin undervisning (Adams & Brindley 2007). Detta leder i sin tur att det för lärare blir ett oändligt 
arbete som aldrig tar slut och forskarna kallar för ”digital busy work” (Adams & Brindley 2007). 

Vilken generation man är född i påverkar också hur lärare och elever tillämpar IKT i 
undervisningen. I forskningssammanhang talar man just om fenomenet Digital Natives där 
eleverna i yngre generationer har vuxit upp med den digitala tekniken och är ”Natives” vilket 
innebär att användandet av Informationstekniken är en självklar del i deras liv medan det för 
lärare och människor i äldre generationer inte är lika självklart och blir på så vis ”Immigrants” i 
användandet av dessa verktyg (Palfrey & Gasser 2008).  Ytterligare påpekar forskare behovet 
från ”digital natives” som kräver en högre grad av interaktiv mediaintensiv inlärningsmiljö än 
tidigare generationer (Colvin & Mayer, 2008). Detta kan således påverka äldre lärargenerationer 
som är ”digital immigrants” negativt eftersom dessa inte har samma förutsättningar för att kunna 
använda tekniken på ett förtroget sätt.  

Och trots det faktum att elever i allmänhet tycker att det är ”roligare” och mer ”motiverande” 
med IKT i undervisningen har forskare kommit fram till att tekniken haft ett marginellt inflytande 
på den dagliga verksamheten och gett magra resultat (Säljö & Linderoth 2002). Faktum är att 
flertalet språkforskare inom engelska konstaterat att det inte finns någon forskning som visar att 
det finns något samband mellan datoranvändning och mer effektiv språkträning med större 
grammatisk precision eller lingvistisk färdighet där man lär sig mer, snabbare eller bättre för att 
man använder IKT i engelskundervisningen (Estling Vannestål 2009; Young 2003). Mycket 
kritik från opinion och beslutsfattande håll har riktats mot lärare och skolan som har framståtts 
som konservativa och ovilliga till förändring eftersom som man inte kunnat exploatera teknikens 
landvinningar fullt ut (Säljö & Linderoth 2002). Lärare avkrävs således att vara flexibla, 
utvecklingsbara och utforskande i sitt förhållningssätt mot IKT eftersom det är av betydelse för 
att på ett framgångsrikt sätt integrera tekniken i språkundervisningen och nå bra resultat 
(Warschauer 2002). Forskning pekar samtidigt mot att förändring av undervisningsformer och 
lärande inte skall avkrävas uppifrån utan bygga på att lärare och elever uppfattar att en teknik 
tillför något av värde till det man gör eller det man vill göra (Säljö & Linderoth 2002). 

I det postmoderna perspektivet på IKT och dess inverkan på lärarrollen drar Hargreaves (1998) 
slutsats om ”krocken” mellan modernitet och postmodernitet att det leder till en 
intensifieringsprocess i skolor och på lärares arbetssituation. Förändringsplaner (som skulle 
kunna involvera IKT) med högre förväntningar, mer omfattande krav och större betoning på 
resultatansvar, ett ständigt införande av nya saker och mer byråkrati leder till att lärare upplever 
en kronisk överbelastning, stress och mindre tid för avkoppling och tid för att prata med kolleger 
(Hargreaves 1998). Skuldkänslor är också ett grundläggande drag i lärares känsloliv som hämnar 
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förnyelsen av grundläggande ämnen eftersom man är rädd för att inte leva upp till de testresultat 
man till slut kommer att hållas ansvarig för (Hargreaves 1998). Skuldkänslor kan även driva 
lärare att foga sig efter innovationer (så som IKT) som de egentligen inte vill ha eller vars 
giltighet man betvivlar (Hargreaves, 1998). Lärares intensifiering av arbetstid kan också leda till 
en isolering från sina kolleger på grund av den osäkerhet de känner i bristen på enighet på skolan, 
gemensamma definitioner eller gemensamt förtroende för den undervisningsteknologi som 
används (Hargreaves, 1998).  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka lärarnas uppfattningar och 
grunder kring varför de väljer att använda, respektive inte använda IKT i sin undervisning, i ett 
försök att bidra till den del av pedagogisk forskning som strävar efter att belysa lärares 
förhållningssätt och ställningstaganden i ett samhälle och skola i snabb förändringstakt. 

3.2 Frågeställningar 
1. Vilka är skälen till att lärare använder respektive inte använder IKT som ett verktyg i 

engelskundervisningen på gymnasiet? 
2. På vilka sätt använder lärarna IKT som ett verktyg4 i engelskundervisningen? 
3. Vilka kunskaper och erfarenheter har lärarna av IKT som ett verktyg i 

engelskundervisningen?  
  

                                                           
4
 Brukar IKT som en automat, som ett verktyg eller som en arena. Se vidare förklaring på s. 12  
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4. METOD  
I detta avsnitt beskriver jag de metoder jag använt i denna undersökning. Avsnittet beskriver 
således uppsatsens datainsamlingsmetod, urval och procedur. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har kvalitativa forskningsintervjuer genomförts. 
Orsaken till uppsatsens datainsamlingsmetod är att intervjuer är mest lämpligt när det gäller att få 
insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter för att ta reda på ett innehålls 
beskaffenhet (Denscombe 2009). Intervjuer underlättar således när man skall utforska mer 
komplexa och subtila fenomen och skiljer sig på så vis från frågeformulär som används när en 
forskare vill samla information om enkla och okontroversiella fakta. Svaren från kvalitativa 
forskningsintervjuer är med andra ord inte enhetliga eftersom man inte i förväg kan finna eller 
kategorisera svarsalternativ för frågorna som skall besvaras och där svaren skiljer sig från person 
till person (Patel & Davidson, 2003). Syftet med kvalitativa intervjuer är dock detsamma att 
upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något som skulle kunna vara den 
intervjupersonens livsvärd eller uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidson, 2003).  

Kvalitativa intervjuer kan ske på olika sätt med frågor ur en bestämd ordning och struktur, 
slumpmässigt eller utan att intervjuaren först har formulerat intervjufrågor (Patel & Davidson, 
2003). I arbetet med datainsamlingen har dock en struktur med fasta intervjufrågor varit 
utgångspunkten för intervjuerna med lärarna eftersom det har underlättat för att kunna hålla en 
röd tråd genom intervjuerna. Dock i och med områdets komplexitet och variation har inte 
möjligheten uteslutits att kunna ställa följdfrågor för att få mer detaljerad information. I egenskap 
som intervjuare har även ett viktigt mål i utförandet av intervjuerna till förevarande uppsats varit 
att följa Patel och Davidsons (2003) rekommendation om att försöka bygga upp ett meningsfullt 
och sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet som är givande för båda parter 
detta för att även intervjupersonen ska nytta av intervjusituationen. 

4.2 Urval 
Urvalet består av sju engelsklärare på gymnasiet vilka arbetar på olika gymnasieskolor i Kalmar 
län. Ungefär hälften av de sju intervjupersonerna är kända av mig sedan tidigare VFU praktiker 
medan resten är okända. Anledningen till att jag valt att fokusera på gymnasiet är på grund utav 
min yrkesinriktning mot gymnasiet samt att det var ur dessa sammanhang under VFU som 
frågorna om IKT i engelskämnet väcktes hos mig.  

Vid sammanställningen av resultatet från intervjupersonerna har dessa valts att benämnas och 
refereras utefter bokstäverna A-G. Nedan följer en beskrivning av ordningen och lärarna kommer 
att delas in kategorier efter ålder, kön och antalet år som de varit yrkesverksamma. Orsaken till 
dessa kategoriseringar är för att bevara och garantera intervjupersonernas, i detta fall lärarnas, 
anonymitet i denna studie. 

Pedagog A är en man i ålderskategorin 60-64 och har varit verksam lärare i 32 år. Idag arbetar 
han som engelsklärare på gymnasiet och är behörig lärare.  

Pedagog B är en kvinna i ålderskategorin 55-59 och har varit verksam lärare i 38 år. Idag arbetar 
hon bland annat som engelsklärare och är inte behörig lärare.  
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Pedagog C är en kvinna i ålderskategorin 22-26 och har varit verksam lärare i 1 år. Hon arbetar 
som engelsklärare på gymnasiet och är behörig lärare. 

Pedagog D är en man i ålderskategorin 22-26 och har varit verksam lärare i ett halvt år. Han 
arbetar som engelsklärare på gymnasiet och är behörig lärare. 

Pedagog E är en man i ålderskategorin 30-34 och har varit verksam lärare i 7,5 år. Han arbetar 
som engelsklärare på gymnasiet och är behörig lärare. 

Pedagog F är en kvinna i ålderskategorin 35-39 och har varit verksamlärare i 9 år. Hon arbetar 
som engelsklärare på gymnasiet och är behörig lärare. 

Pedagog G är en kvinna i ålderskategorin 35-39 och har varit verksamlärare i 6 år. Hon arbetar 
som engelsklärare på gymnasiet och är behörig lärare. 

4.3 Procedur 
Intervjufrågorna utformades enligt Jörgen Dimenäs (2007) anvisning med frågeställningarna som 
utgångspunkt (bilaga 1). Intervjupersonerna kontaktades i förväg genom mejl (bilaga 2) där 
information om vad undersökningen skulle handla om delgavs samt information om mig själv. 
Intervjupersonerna blev i mejlet försäkrade om att deras deltagande var anonymt och att endast 
yrkeserfarenhet, åldersgrupp och utbildning inom engelskämnet skulle presenteras i studien. De 
lärare som samtyckt till att delta i undersökningen kontaktades sedan per telefon och tidpunkten 
för intervjuns genomförande anpassades efter intervjupersonernas önskemål (Denscombe 2009).  
Intervjupersonerna blev inte i förväg informerade om exakta frågor som skulle ställas om IKT 
eftersom jag ville att de skulle vara oförberedda och inte i förväg funderat ut svar. Intervjuerna 
genomfördes på en lugn och avskild plats på skolan utan störande moment där min förhoppning 
var att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma under själva intervjun (Denscombe 2009; 
Dimenäs, 2007). 

Intervjuerna spelades in genom mobiltelefon efter samtycke från samtliga intervjupersoner 
(Denscombe 2009). Ljudinspelningar ses även vara det vanligaste sättet att registrera intervjuer 
och har också underlättat mitt arbete vid sammanställningen av informationen eftersom jag 
arbetat själv (Denscombe 2009).  Enligt Denscombes (2009) rekommendationer varierade tiden 
för intervjuerna mellan 15-30 minuter beroende på intervjupersonernas kunskaper och 
erfarenheter om IKT i engelskundervisningen. Resultatet från forskningsfrågorna har 
strukturerats i resultatavsnittet enligt uppsatsens frågeställningar. 
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5. RESULTAT 
I detta avsnitt redovisar jag mitt resultat från intervjupersonerna som presenteras i underrubriker 
vilka kopplar an till studiens syfte och frågeställning. Först presenteras resultatet från 
intervjupersonernas syn och orsak till varför de brukar IKT. Därefter presenteras resultatet från 
intervjupersonernas sätt att bruka IKT, vilket efterföljs av resultatet från intervjupersonernas 
erfarenheter och kunskaper av IKT. 

5.1 Intervjupersonernas svar på frågan varför de använder IKT i 
engelskundervisningen 
 
Positivt inställda 

Samtliga intervjupersoner uppger att de använder IKT i engelskundervisningen samt är positivt 
inställda till användandet av tekniken. Följande underrubriker har identifierats vid frågan om 
varför intervjupersonerna använder IKT i engelskundervisningen. 

Mer autentisk miljö 

En övervägande del av intervjupersonerna menar att IKT skapar en mer autentisk miljö i 
klassrummet som är till förmån för engelskundervisningen som blir mer levande och 
verklighetsförankrad. Exempelvis ser intervjupersonerna speciellt nyttan med IKT i 
engelskundervisningen vid introduktioner och genomgångar som bidrar att göra undervisningen 
mer påtaglig och levande för eleverna.  

Jag tycker att det är ett sätt att få in verkligheten i klassrummet, jag tycker det är fantastiskt, om vi 
pratar om att dom läser en text om Australien och urinvånarna; Vad är en urinvånare? Då har man ett 
klipp om 30 sekunder på YouTube som man kan visa för eleverna. 

Du kan visa alltifrån radioklipp till filmklipp för eleverna. Undervisningen blir mer levande och 
verklighetsförankrad 

När jag ska introducera ett nytt område för klassen bidrar olika medier på Internet att skapa en 
autentiskbild av området som studeras 

IKT i engelskundervisningen sågs även som en möjlighet att skapa närkontakt med andra kulturer 
i världen vilket revolutionerar inlärningen där verkligheten har möjlighet att bjudas in i 
klassrummet. 

IKT är en länk ut till världen där man kan skapa kontakt med andra kulturer 

Roligt och motiverande 

Vidare anser nästan alla av de intervjuade lärarna att de ser IKT i engelskundervisningen som en 
förstärkning och stöd till både läraren och eleverna eftersom det skapar en mer motiverande och 
rolig miljö i klassrummet. Ett genomgående tema vid svaret på varför intervjupersonerna använde 
sig av IKT i undervisningen var därför den roliga och motiverande faktorn men även för att 
intervjupersonerna såg att IKT i undervisningen var mer givande än traditionell undervisning 
med läroböcker. 
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Jag får en bra respons från eleverna, dom tycker att det är roligt 

Eleverna och jag tycker att det är roligare än att sitta och traggla igenom en lärobok 

Jag utgår väldigt mycket från vad eleverna tycker är roligt och en bok begränsar en lärare väldigt 
mycket  

Eleverna blir mer motiverade och tycker att det är roligare än att jobba traditionellt och läsa engelska 
glosor på papper, det blir för monotomt 

Genomgångar på SmartBoard märker jag att både eleverna och jag blir roligare än till exempel 
traditionella genomgångar på tavlan eller overhead 

Starka och svaga elever förstärks och får stöd 

Utifrån resultatet sågs IKT som ett hjälpmedel till elever som förstärks och får stöd genom 
tekniken i engelskundervisningen. En av intervjupersonerna poängterade specifikt att främst 
svaga elever presterar bättre med exempelvis de audiovisuella bilderna som finns att tillgå genom 
tekniken som gör att de får större självförtroende. En annan intervjuperson menade att läraren 
inte nödvändigtvis måste ha svar på alla elevers frågor och att IKT ger eleverna möjlighet att 
fördjupa sig själva i egna områden och kan därför vara till fördel för starka elever.  

Bilder förstärker de svaga eleverna vid redovisningar på PowerPoint som vågar mer 

Läraren behöver inte ha svar på allt och IKT fungerar bra för det ändamålet 

En stor andel intervjupersoner motiverade även sitt val att ha med IKT i engelskundervisningen 
med att eleverna i regel är väldigt duktiga på att hantera IKT och att pedagogiken handlar om att 
utgå från elevernas intressen. 

 Eleverna är jätteduktiga i det 

 Jag jobbar med att utgå från elevernas intressen 

 

Krav från skolverket och hänga med i utvecklingen 

En del svar indikerade att kraven från skolverket påverkade deras val att ha med IKT i 
engelskundervisningen men även att det handlar om att hänga med i utvecklingen i samhället.  

Det är för att det krävs av skolverket och för att hänga med i utvecklingen 

Lärare har idag inget val eftersom det krävs av skolverket  

Det är lärarens uppgift att hänga med i utvecklingen 

 
5.2 Intervjupersonernas sätt att använda IKT i engelskundervisningen 
Vid analysen av intervjupersonernas sätt att använda IKT i engelskundervisningen kunde följade 
kategorier urskiljas: 
 
Använder IKT som en automat 
Resultatet visade att endast en intervjuperson använde sig av IKT som en automat som innebär 
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grammatiska drillövningar eller frågor med ”rätt” eller ”fel” svar. Följaktligen lät pedagogen 
eleverna arbeta med grammatikövningar på internet och genom mjukvaruprogram som finns 
installerade på skolans datorer.  
 
Använder IKT som ett verktyg 
Utifrån resultatet går det att konstatera att samtliga intervjupersoner använder sig av IKT som ett 
verktyg i form av ett informations- och problemlösningsverktyg i engelskundervisningen. De 
olika sätt att använda IKT som ett verktyg i engelskundervisningen som har identifieras är olika 
webbaserade medier och program. Förutom att eleverna får söka informationssökningar på 
Internet till olika arbeten, var främst YouTube ett webbprogram som användes flitigt bland 
pedagogerna vid genomgångar. PowerPoint använde sig samtliga intervjupersoner av vid både 
genomgångar och som eleverna får redovisa sina arbeten i. Majoriteten av pedagogerna arbetade 
även med sin skolas läroplattform på Internet i form av ELITS eller Itslearning där mejlkontakt 
mellan lärare och elever sker samt instruktioner, uppgifter och betyg förmedlas. Webbsidan BBC 
Learning English, engelska nyhetssidor samt filmer och strömmande video från AV-media var 
även återkommande verktyg som pedagogerna använder sig av i sin undervisning. 
 
Använder IKT som en arena 
Endast en intervjuperson använder IKT i engelskundervisningen som en arena för att främja 
kommunikation, samarbeten och kulturmöten via Internet. Pedagogen såg i detta fall sitt intresse 
för IKT orsak till användandet av IKT som en arena men även erfarenhetsmässigt att eleverna 
tycker att det är kul. Dock kunde pedagogen se att användandet av IKT som en arena kräver 
mycket förberedelsearbete och tid. Tidsskillnader mellan länder kan vara ett problem för att 
utbytet ska funka men även socioekonomiska skillnader kan inverka på utbytet med andra 
kulturer på negativt sätt. 
 

Det var inte helt lätt att skapa kontakt med andra klasser i USA eller Brasilien. Tidsskillnaden var ett 
problem med kontakten i USA och eleverna i Brasilien började så småningom tigga om saker. I 
framtiden tänker jag hålla mig inom ramen för Europa för att söka kulturella kontakter. 

5.3 Intervjupersonernas kunskaper och erfarenheter kring IKT i 
engelskundervisningen 
 
Följande underrubriker har identifierats och kategoriserats nedan vid frågan om 
intervjupersonernas kunskaper och erfarenheter kring IKT i engelskundervisningen. 
 
Tidskrävande  

Intervjupersonernas svar om deras kunskaper och erfarenheter kring IKT i engelskundervisningen 
resulterade övervägande om den tidskrävande aspekten med IKT. Pedagogerna såg negativt på 
IKT när det kräver mer tid för att kunna ha med i undervisningen. Bland annat sågs problem med 
att mycket tid går åt för att finna och sortera fram pålitliga sidor till eleverna. Vidare togs den 
tidskrävande aspekten fram när webbsidor som fungerat bra vid tidigare klassrumsaktiviteter och 
senare tagits bort eller förändrats och gjort att lärarna fått planera om lektioner. 

IKT kräver mycket mer tid att ha med i undervisningen. Planeringen tar tid och att sortera 
information på Internet tar tid. 
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Det är svårt att återanvända lektioner som vid tidigare lektionstillfällen fungerat bra eftersom 
Internet är så föränderligt. 

Den tidskrävande aspekten sågs inte bara vid lektionsplanering utan även vid mer administrativa 
uppgifter som lärarna gör digitalt. 

Det tar enormt mycket tid. Administrativa uppgifter i form av åtgärdsplaner, individuella 
utvecklingsplaner som sker digital tar nuförtiden tar över lärarnas tid speciellt om man har över 150 
elever i olika kurser. 

När tekniken strular 

Vidare ses det av intervjupersonerna problematiskt när tekniken inte fungerar och det är dålig 
support på skolan.  

 Vår skola sparar in pengar på support och därför vidarebefordras vi till supporttekniker i Sundsvall. 

 Det är aldrig kul när tekniken strular, men det händer. 

När eleverna gör annat än det de ska 

En andel av de intervjuade pedagogerna arbetar på skolor där eleverna har egna bärbara datorer. 
Dessa pedagoger ansåg följaktligen att det är svårt att få dessa elever att arbeta med det de ska på 
lektionerna eftersom sociala medier och bloggar bara är ett musklick bort.  

Gissa vad som är det största problemet när elever har egna bärbara datorer på lektionerna; Facebook 
och bloggar!  

IKT kan således för lärare innebära problem eftersom mycket ansvar läggs på eleverna som 
själva måste ta mycket ansvar för sitt arbete och blir mer påtagligt när de har bärbara datorer.  
När eleverna inte gör det de ska göra på lektionerna eller utnyttjar lektionstiden för att be om 
hjälp eller ställa frågor och kan det således bli svårt för elever som inte är så självständiga att nå 
måluppfyllelsen eller bra betyg. 

Ålder, personlighet och intresse spelar in  

Vid frågan om intervjupersonerna skulle kunna tänka sig gå på kompetensutveckling i IKT blev 
svaren blandade bland intervjupersonerna. Många intervjupersoner var dock positivt inställda till 
kompetensutveckling inom IKT. Resultatet indikerar dock att ålder spelar in vid frågan om 
kompetensutveckling i denna undersökning, samt att det ses en bidragande orsak till i vilken 
utsträckning som pedagoger väljer att ha med IKT i engelskundervisningen och hur duktig man 
är. 

Jag tror att yngre generationer lärare använder IKT mer i undervisningen (…) Alltså… Ålder spelar 
in över hur mycket IKT man väljer att ha med i sin undervisning. 

Jag går om pension om ett halvår och är för gammal för att vidareutbilda mig inom IKT. (…) Yngre 
lärare kommer så småningom också ha svårt för att anpassa sig efter ny teknik och elever som har 
bättre kunskaper. 

Vilken personlighet man har som lärare och intresse för IKT kan också spela in i vilken 
utsträckning och på vilka sätt man väljer att använda sig av tekniken i sin undervisning.  
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Jag går gärna på kompetensutveckling i IKT men är inte intresserad av att använda IKT för mycket i 
undervisningen eftersom jag inte kan identifiera mig med det i högre utsträckning 

Jag känner inget behov av att gå på kompetensutveckling. Jag känner att jag redan kan det jag 
behöver kunna i nuläget. 

I ytterligare ett exempel från en intervjuperson går det även att se det egna intresset har betydelse 
för på vilket sätt och på vilken svårighetsnivå som man väljer att tillämpa IKT i 
engelskundervisningen. 

Jo jag har skapat glosprogram åt mina elever och har lyckats med det trots att jag inte genomgått 
någon kompetensutveckling. Det är mitt intresse för IKT har drivit mig att utveckla dessa program. 

Ämnet datakunskap borde finnas kvar 

En del lärare tog upp att ämnet datakunskap numera tagits bort som kurs på gymnasiet. Detta sågs 
med blandade reaktioner hos intervjupersonerna som ansåg att det i slutändan kommer att ta tid 
från själva ämnesundervisningen om engelsklärare numera ska ha ansvaret för att lära ut 
grundfunktioner i exempelvis Word. Pedagogerna i denna undersökning ansåg dock att 
skolverkets nya krav på att lärare skall bidra till elevernas digitala kompetens är en del i 
utvecklingen, men att lärare i datakunskap borde ha ansvaret för att lära ut grundläggande 
datakunskaper.  

Det finns en övertro till elevernas digitala förmågor om att kunna hantera och strukturera i Word. 

Mycket tid kommer att gå åt för varje lärare att visa eleverna hur man källhänvisar och sparar i 
dokument, något som datalektionerna specifikt gick igenom. 

Det blir ohållbart om lärare ska ta ansvar för elevernas grundläggande kunskaper i datakunskap 
också 

Eleverna blir de som förlorar på det hela. 

Lärares arbetssituation är redan hårt belastad. 

Bra ledning 

Vidare poängterade många av intervjupersonerna vikten av en skolledning som stöttar lärarna i en 
utveckling med IKT och att lärarna kontinuerligt vidareutbildas för att engelskundervisningen 
skall bli optimal. Detta behövs för att integreringen av IKT inom engelskämnet skall underlättas 
och att fler lärare på ett förtroget sätt skall använda sig av tekniken i klassrummet.  

Det behövs en bra ledning som stödjer IKT och ger utrymme för fortbildning inom området 

Just nu finansierar skolan för tillfället en kurs i IKT som alla lärare går på nu och jag tycker att det är 
bra att skolan stöttar oss i en sådan utveckling 

Det är alltså av stor vikt att skolledningar är drivande inom IKT och driver skolan i en gemensam 
linje för att integreringen av IKT i engelskämnet ska bli så bra som möjligt 
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6 DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras först studiens metod och aspekter som dykt upp och påverkat validiteten 
av datainsamlingen. Metoddiskussionen diskuterar även att vad som kunde gjorts annorlunda för 
att göra resultatet mer tillförlitligt. Detta efterföljs av en resultatdiskussion där den forskning som 
ligger till grund för studiens bakgrund kommer att styrka och tydliggöra det resultat som 
intervjupersonernas svar ledde fram till.  

6.1 Metoddiskussion 
Uppsatsens frågeställningar har varit utgångspunkten för utformningen av frågorna som i en 
strukturerad ordning genererade i kvalitativa svar från intervjupersonerna utefter deras 
upplevelser av IKT. Det var av intresse för studien att ta reda på de tänkbara skäl till varför och 
varför inte lärarna valde att använda IKT i engelskundervisningen, på vilka tänkbara sätt de 
använder sig av IKT samt hur deras tänkbara kunskaper och erfarenheter ser ut kring området. I 
och med vidden av frågornas potential är jag medveten om både styrkan och svagheten med en 
sådan datainsamling då intervjuer mellan 15-30 minuter kan uppfattas som korta tidsramar att 
förhålla sig till. Dock upplevde jag denna tidsram som tillräcklig för att ta reda på generella 
uppfattningar om IKT i engelskundervisningen hos intervjupersonerna. Eftersom studien 
handlade om lärarnas upplevelser, arbetsmetoder och erfarenheter av IKT i undervisningen var 
det inte aktuellt att utföra observationer eller enkätfrågor i denna undersökning.  

I uppsatsens bakgrund valdes forskning för att påvisa en historisk utveckling av IKT och den 
tekniska utvecklingen i Sverige samt dess relation till skolan för att ge en större helhetsbild till 
vad som studerades. Både positiva och negativa aspekter kring IKT och den tekniska 
utvecklingen delgavs där jag försökte hålla mig så objektiv som möjligt inom ämnet IKT och på 
de tänkbara sätt som lärare kan påverkas av den tekniska utvecklingen som sker på 
gymnasieskolor i Sverige.  

Tidpunkt och plats för intervjuerna anpassades även efter intervjupersonernas önskemål och 
utfördes avskilt i grupprum på intervjupersonernas arbetsplatser vilket gjorde att deras privattid 
inte blev lidande. 

Det som uppdagades under utförandet av intervjuerna var människornas olika förutsättningar och 
kunskaper kring ämnet IKT, där exempelvis vissa av lärarna hade mycket liten yrkeserfarenhet. 
Detta kan dock vara en aspekt som kan ses som en styrka i studien om olika lärargenerationers 
uppfattningar av IKT i undervisningen vilket även genererade i en hel del intressanta svar från 
intervjupersonerna.  

Intervjufrågorna utformades för att inbjuda till öppna svar från intervjupersonerna och upplevdes 
vid utformningen som lättförståeliga. De kvalitativa svaren varierade som förväntat 
innehållsmässigt från lärare till lärare vilka också i överlag upplevde intervjufrågorna som 
lättbegripliga. Eftersom lärarna inte fick möjligheten att förbereda sig på intervjufrågorna bidrar 
det till att styrka validiteten av studien eftersom förberedda svar skulle kunna minska 
trovärdigheten för själva datainsamlingen. Denscombe (2009) påpekar dock att det är mycket 
svårt att göra intervjuer om intervjupersonernas uppfattningar, känslor och erfarenheter och sedan 
kontrollera validiteten av datainsamlingen eftersom forskaren inte är någon tankeläsare. Det har 
därför upplevts som ett problem att verifiera påståendena från lärarna om exempelvis hur ofta de 
använder sig av IKT eftersom det kräver kontinuerliga återuppföljningar och möjligtvis 



24 
 

observationer för att kunna verifiera påståendena. Vidare kan det även råda en positiv jargong om 
IKT som lärarna ogärna talar emot i intervjuer vilket kan påverka validiteten i denna studie. 

Fördelarna med studiens kvalitativa metod som tillämpats har däremot genererat i detaljerade 
information där jag fick möjligheten att ställa följdfrågor och få insikt i intervjupersonernas 
kunskaper och erfarenheter vilket gett en intressant inblick inom området IKT i 
engelskundervisningen (Denscombe 2009).  

6.2 Resultatdiskussion 
Följande avsnitt diskuterar resultatet ur ett sociokulturellt och postmodernt perspektiv. Därefter 
har kategorier identifierats i vilka resultatet ytterligare kommer att diskuteras. Sist delges mina 
slutsatser av studien. 

6.2.1 Diskussion av resultatet ur ett postmodernt och ett sociokulturellt perspektiv 
I bakgrunden gavs en inblick i det postmoderna perspektivet på den tekniska utvecklingen i 
samhället och den inverkan den kan få på skolan och lärares arbetssituation. Hargreaves (1998) 
menar att krocken mellan modernitet och postmodernitet leder till en kris där en 
intensifieringsprocess på lärares arbetssituation blir oundviklig eftersom skolan inte är anpassad 
för den snabba förändringstakt som nya globaliserade teknologier såsom IKT har på samhället 
och på skolan. Det är således av politiska och ekonomiska anledningar som IKT appliceras på 
skolor runt om i Sverige och hör ihop med statens tillväxt och roll (Hargreaves 1998; Jedeskog 
2005). Dock tenderar politiska och administrativa förändringsplaner som involverar IKT att 
bortse från lärares arbetssituation och önskemål om förändring. För lärare blir därför 
förändringsplaner som involverar nya teknologier i skolor såsom IKT en tekniskstyrning uppifrån 
som slutligen förhindrar lärares autonomi i yrkesövningen (Hargreaves 1998). En intensifiering 
av lärares arbetssituation kan således bli oundviklig eftersom ett ständigt införande och 
utveckling av IKT i skolor med högre förväntningar, mer omfattande krav och större betoning på 
resultatansvar gör att lärare upplever tidsbrist vilket kan leda till överbelastning och stress. 

Utifrån resultatet från denna undersökning har jag följaktligen funnit att de allra flesta intervjuade 
pedagoger ser en tidskrävande aspekt med att använda sig av IKT i engelskundervisningen och 
kan bero på att dagens skola befinner sig i en postmodern utveckling och således inte är anpassad 
för den förändringstakt som hotar stabiliteten i skolsystemet. Pedagogerna såg följaktligen att 
IKT kräver mer tid vad gäller planering och sortering av pålitliga webbsidor för att kunna ha med 
i undervisningen vilket skulle kunna inverka negativt på lärares arbetssituation som får mindre tid 
över för själva ämnesundervisningen. Även Young (2003) tar upp den tidskrävande aspekten med 
IKT och menar att det ibland kan krävas tre till fyra gånger mer tid för att kunna ha med sådan 
teknik i undervisningen. Vidare uttrycktes det också hos en intervjuperson att det allt större 
administrativa ansvar som lärare har bland annat i form av åtgärdsplaner och individuella 
utvecklingsplaner som sker digitalt tar enormt mycket tid.  

De allra flesta intervjupersoner i denna undersökning såg följaktligen negativt på att ämnet 
datakunskap tas bort som kurs på gymnasiet eftersom det kan leda till ytterligare en intensifiering 
av lärares arbetstid. Elever saknar ofta grundläggande kunskap inom IKT och därför är det viktigt 
att datakunskap finns kvar för att språkundervisningen skall bli optimal. Intervjupersonerna såg 
dock betydelsen av att lärare idag tillgodoser kunskaper i hur man behandlar informationsflödet 
på Internet och lär sig sortera, men att datalektioner fortfarande är nödvändigt för att elever ska få 
grundläggande kunskaper i viktiga programfunktioner inom IKT (exempelvis Word-
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programmet). En andel av lärarna ansåg följaktligen att det är negativt att ämnet datakunskap tas 
bort som kurs från gymnasiet eftersom det kan leda till att ytterligare tid tas från själva 
ämnesundervisningen.  

En del i utvecklingen av en skola som härstammar från en modern tid men som befinner sig i ett 
postmodernt samhälle blir alltså att lärare fogar sig efter nya tekniska innovationer såsom IKT 
även fast man är medveten om att betydligt mer energi behöver läggas ned och slutligen leder till 
överbelastning och stress. Det uttrycktes även hos en del intervjupersoner har lärare idag inget val 
än att följa skolverkets riktlinjer om att tillämpa IKT i engelskundervisningen och rätta sig efter 
politiska och administrativa förändringsplaner som involverar IKT. I detta fall är det därför inte 
konstigt att tekniken idag skulle kunna betraktas som en börda hos lärare på skolor som befinner 
sig i en ständig förändringsprocess med allt större resultatansvar vilket slutligen leder till en 
intensifiering av lärares arbetstid. Det är dock svårt från denna undersökning att dra några 
slutsatser om att lärarna i det postmoderna perspektivet konkret upplever IKT som en börda eller 
har skuldkänslor över att ha med det i undervisningen. Dock pekar denna undersökning på den 
postmoderna utvecklingen i samhället med de nya kraven från skolverket och de nya kurs- och 
ämnesplanerna som idag avkräver att lärare hänger med i utvecklingen och förändringsprocessen 
som utgör IKT, att denna möjlighet inte bör uteslutas.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv ser vi att appliceringen av IKT på skolor är en del i utvecklingen 
av artefakter i samhället vilka ses som kreativa uttryck för människan som art och naturliga 
processer för ett samhälle i utveckling. I det sociokulturella perspektivet kan vi följaktligen se 
IKT som både en sekundär och tertiär artefakt som människor lär sig att mediera med. IKT är en 
sekundär artefakt eftersom det kräver sociala modeller, praktiker och sammanhang för att kunna 
tillämpa och handlar exempelvis om att kunna surfa på Internet eller att spela datorspel (Säljö 
2010). IKT som en sekundär artefakt belyser således lärares och elevers förmåga att navigera på 
Internet genom att exempelvis göra informationssökningar och är en kunskap som ofta 
härstammar från sociala praktiker och sammanhang. Vad gäller IKT som en tertiär artefakt 
handlar det om lärares förmåga att kunna orientera sig i eller skapa komplexa mjukvaruprogram 
som kan ingå i undervisningen och kräver därför omfattande förberedelse och att läraren 
behärskar området och artefakten. Samtidigt pågår det ständigt en utveckling och uppgradering 
av IKT som sekundära och tertiära artefakter. Lärare och elever tar följaktligen kontinuerligt till 
sig nya kunskaper och erfarenheter, som dock sker selektivt eftersom det är orimligt att hela tiden 
hålla sig à jour med den ständiga utvecklingen av IKT som artefakt.  

Utifrån undersökningens resultat går det att se att samtliga intervjupersoner använder IKT som en 
sekundär artefakt vad gäller informationssökningar på internet och enklare spörsmål som att spela 
upp videoklipp på YouTube. En minoritet använde IKT som en tertiär artefakt genom att ta steget 
längre, och i detta fall skapa egna pedagogiska program för att ha med i engelskundervisningen. 
Detta kan bero på att IKT som en tertiär artefakt kräver mer omfattande förberedelse och 
kunskaper om hur man förbereder och integrerar det i undervisningen och att lärares tidspressade 
arbetssituation inte möjliggör det. Det kan även handla om lärares ålder och intresset för IKT som 
denna undersökning visar spelar in över hur mycket man använder IKT i engelskundervisningen 
samt hur benägen man är att gå på kompetensutveckling.  

I denna undersökning verkar således ålder vara en aspekt i lärarnas förhållningssätt gentemot 
IKT.  Det nämndes följaktligen hos en äldre intervjuperson att den tekniska utvecklingen till slut 
även kommer att kringgå nya generationer av lärare som med tiden kommer att ha mindre 
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kunskaper och inte lika lätt att anpassa sig till ny teknik än exempelvis nya generationer av 
elever. Det skulle därför kunna gå att applicera termerna ”digital native” och ”digital immigrant” 
på intervjupersonerna då ålder verkar vara en bidragande aspekt i hur förtrogen man är i 
användningen av IKT i undervisningen. I ett sociokulturellt perspektiv förstår vi också att ålder 
har en inverkan på huruvida förtrogna vi känner oss med att använda IKT i undervisningen och 
att tillämpningen måste ta tid och ske på olika nivåer i olika sociala praktiker. Svaret från en av 
de äldre intervjupersonerna kan därför ytterligare indikera lärares svårigheter att tillämpa ny 
teknik och elever med bättre kunskaper om tekniken vilket i sin tur skulle kunna utmana en 
modern skola med en traditionell tolkningstradition. 

I det sociokulturella perspektivet förstår vi även att lärandet förändras i relation till IKT:s 
framväxt i klassrummet, där elevers individualiserade sätt att skapa egen kunskap genom 
datorerna allt mer krockar med en traditionell tolkningstradition och modern skola där skolan har 
tolkningsföreträde. En andel av intervjupersonerna i denna undersökning menade därför att 
problem uppstår när eleverna har egna bärbara datorer och gör andra saker på lektionerna än det 
de ska göra. Detta skulle i ett sociokulturellt perspektiv kunna hänga samman med en postmodern 
utveckling på lärandet där elever genom datorerna utmanar en traditionell tolkningstradition där 
läraren står i centrum för kunskapen när eleverna själva får möjlighet att skapa sin egen kunskap 
genom datorerna som är oberoende av tid och rum. 

6.2.2 En rolig, motiverande och verklighetsförankrad undervisning 
Intervjupersonernas svar på frågan om de använder IKT i undervisningen visade att samtliga 
använder IKT i engelskundervisningen. Anledningarna till varför lärarna väljer att ha med IKT i 
undervisningen överensstämmer med rapporten från Myndigheten för skolutveckling (2007) som 
menar att det blir mer roligt och motiverande för eleverna att ha med i undervisningen. De allra 
flesta lärare såg även att undervisningen blir mer autentiskt och verklighetsförankrad i 
engelskundervisningen vilket är till fördel för språkundervisningen och överensstämmer således 
med Estling Vannestål (2009) och Youngs (2003) slutsatser. Hela världen har möjlighet att 
bjudas in i klassrummet som blir mer autentisk och verklighetsförankrad genom exempelvis radio 
och videoklipp som gör undervisningen mer påtaglig och motiverande för eleverna som får en 
närkontakt med kulturen och språket. Intervjupersonerna ser alltså positivt på IKT:s möjligheter i 
klassrummet och att det är till fördel för språkämnesundervisningen som får en mer internationell 
kontext (Estling Vannestål 2009; Young 2003). 

6.2.3 Till fördel för elevers prestationer 
Resultatet från undersökningen har också indikerat att IKT kan öppna upp för möjligheten för 
eleverna att själva hitta svar på frågor som läraren inte måste ha svar på och kan indikera att 
tekniken kan vara till fördel för starka elever som självständigt kan fördjupa sig inom områden 
som lärarna själva inte är så bevandrade i. En annan lärare påpekade att svaga eleverna lär sig och 
presterar bättre med hjälp av tekniken och de audiovisuella möjligheter som finns i denna. Detta 
styrker antagandet att IKT kan vara till fördel för både starka och svaga elever i 
engelskundervisningen (Estling Vannestål 2009).  

Ytterligare en intressant aspekt som dykt upp under studien är påståendet från Myndigheten för 
skolutveckling (2007) som menar att elever lär sig bättre genom tekniken vilket inte 
överensstämmer med forskning som gjorts inom engelskan som inte finner något samband mellan 
bättre prestationer hos elever i engelska språket och IKT (Estling Vannestål 2009; Young 2003). 
Samtliga av intervjupersoners syn på IKT påvisar indikerar dock inga negativa samband mellan 
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elevers prestationer och IKT. Majoriteten lärare i denna undersökning menade istället att tekniken 
har en positiv inverkan på elevernas presentationer som kan anpassas efter deras intressen och 
således bär med sig goda möjligheter.  

6.2.4 IKT som ett verktyg i engelskundervisningen 
Resultatet i denna undersökning visar att samtliga lärare brukar IKT likt ett verktyg i 
engelskundervisningen genom exempelvis informationssökningar, arbeten vid Word och 
presentationer i PowerPoint. Dock visar resultatet att endast en lärare öppnat upp möjligheten för 
att använda IKT som en arena och uppmuntra till kulturella möten, kommunikation och 
samarbeten genom tekniken i engelskundervisningen. Estling Vannestål (2009) menar att endast 
ett antal få entusiaster av språklärarna använder IKT på detta vis medan Young (2003) påvisar en 
trend av att använda IKT som en arena inom engelskundervisningen. Resultatet från uppsatsen 
visar dock att endast en av lärarna använder IKT som en arena vilket skulle kunna indikera att 
detta tillvägagångssätt inte nått ett stort genomslag i engelskundervisningen. 

6.3 Slutsatser 
Denna undersökning har funnit att samtliga sju lärare som intervjuats använder IKT i 
engelskundervisningen och är positiva till bruket av denna. De flesta lärare ansåg att IKT för med 
sig goda möjligheter för elever som förstärks och får stöd genom att undervisningen blir mer 
rolig, motiverande, individualiserad och verklighetsförankrad vilket är positivt för elevers 
prestationer. Dock indikerar resultatet att faktorer som åldersgeneration, personlighet och intresse 
är av betydelse för i vilken utsträckning och på vilka sätt som lärarna använder IKT i 
engelskundervisningen. Dessa faktorer spelade även in vid frågan om kompetensutveckling inom 
IKT där en majoritet uppgav att de var positiva till kompetensutveckling men även en del lärare 
som menade att ålder och intresse är anledningar till att de inte vill delta på en sådan utbildning.  

Denna undersökning indikerar även lärarnas syn på att IKT är tidskrävande att ha med i 
engelskundervisningen, vilket kan spela in som aspekt till i vilken utsträckning och på vilka sätt 
som lärare väljer att ha med IKT i engelskundervisningen. 

Majoriteten lärare använder IKT likt ett verktyg för informationssökning och i undervisningen 
vilket överensstämmer med Estling Vanneståhls (2008) slutsats om att endast ett fåtal lärare 
använder IKT som en arena för kommunikation, samarbeten och kulturmöten. Detta kan bero på 
en rad faktorer såsom bristande kunskap hos lärarna om webbsidor som kan användas för 
ändamålet att kunna använda IKT som en arena, men även tidsbrist eller att tekniken inte 
fungerar och är anpassade för sådant på skolorna. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

Undervisar i årskurs:_________________ 

År som verksam lärare:_______________ 

Utbildad Engelsklärare:_______________ 

Kön:_______________________________ 

Ålder:______________________________ 

 

1. Vad är IKT för dig? 
 

2. Använder du IKT i engelskundervisningen? Varför/varför inte?  
 
a) (Om de brukar IKT) På vilka sätt och hur ofta använder du IKT i 

engelskundervisningen? Brukar du några speciella medier och program? 
 

b) (Om de brukar IKT) Av vilken/vilka anledningar använder du IKT i 
engelskundervisningen? Som förstärkning/stöd? 
 

c) (Om de brukar IKT) Vad tycker du om att använda IKT i engelskundervisningen 
generellt? Nackdel/fördel? Hjälp/börda? 
 

3. Har du fått kompetensutveckling inom IT/IKT? 
 

4. Om du fick möjligheten att gå på kompetensutveckling inom IKT skulle du gå på den? 
Varför/varför inte? 
 

5. Vad tycker du om att skolverket numera förespråkar att lärare skall hjälpa elever att 
utveckla sin digitala kompetens? 
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Bilaga 2 Brev till informanterna 
Hej! 

Mitt namn är Elizabeth Catalán-Morseby och är lärarstudent som läser sista terminen på 
lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Just nu arbetar jag på mitt examensarbete som är en 
studie om IKT (information och kommunikationsteknik) i engelskundervisningen på gymnasiet. 

Anledningen till att jag kontaktar dig är för att jag skulle vilja intervjua dig som är engelsklärare 
och fråga om användningen av IKT i allmänhet och dina åsikter kring denna. Det skulle vara till 
stor hjälp om du kunde avvara en stund på dagen (ca 15-30 min) för en intervjustund. Givetvis 
kommer ni att vara anonyma i studien och allt material som samlas in kommer efter 
bearbetningen att förstöras.  

Jag är innerligt tacksam om du kan svara så snabbt som möjligt angående när du har tid att ses, 
helst senast nästa vecka så att jag hinner bearbeta allt material som jag får in. Mejla gärna tid och 
plats som du kan och fråga gärna om det är något som du vill veta mer om. 

Du kan nå mig på e-post och telefon: 

Elizabeth Catalán-Morseby 
ec22bp@student.lnu.se 
0730706570 

 

Tack på förhand! Hoppas att vi ses! 

Med vänlig hälsning, 

Elizabeth 
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