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Abstract  
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Information and communications technology (ICT) is an important part in teaching English. 

In this respect, teachers’ need to know how they can benefit from the opportunities that ICT 

has to offer in language teaching.  

Previous research has described aspects of problems around teachers’ ICT skills, relate to the 

use of ICT in teaching. The aim of this study is to examine how teachers’ use ICT in their 

English lesson based on Svenssons (2008) three areas in which ICT can be used, “ICT as a 

tutor”, “ICT as a tool” and “ICT as an arena”. By studying how teachers’ use ICT in their 

English lesson, this study also aims to find out what factors teachers’ claim affects their work 

with ICT, based on Lundgrens (1972) and Stensmos (2008) frame factor theory.  

For collecting data a mixed method with observations and interviews was used. This study 

attempts to answer, the concern of why ICT is rarely used in teaching English. Therefore this 

study is focusing on which other factors than teachers’ ICT skills that have an impact on the 

use of ICT in the teaching process. From the outcomes of the observation it was noticed that 

multiple uses of ICT occur in English teaching. It also appears that there are opportunities and 

limitations in teachers’ work with ICT. From the outcomes of the interviews, the majority of 

teachers’ claim that the time is a factor that most limit the use of ICT in their English lessons.  

Keywords: English teaching, information technology, information and communications 
technology, ICT, frame factors 

Nyckelord: Engelskundervisning, informationsteknik, informations- och 
kommunikationsteknik, IKT, ramfaktorer 
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1. Inledning och bakgrund  
 

Trots stora IT-satsningar i skolorna och ökning av antalet elevdatorer, har inte särskilt mycket 

förändrats i språkundervisningen (Granath & Estling Vannestål, 2008, s.125). Enligt 

Skolverkets rapport ”IT- kompetens och IT-användning i skolan” framgår det att IKT 

användningen är låg i flera ämnen. Tillsynes visar rapporten att IKT användningen i 

undervisningen förekommer ofta i ämnen som svenska och samhällskunskap och mycket 

sällan i ämnet engelska (Skolverket, 2013, s. 2).  

 

I pedagogiska sammanhang används termen IKT som står för informations- och 

kommunikationsteknik (Granath & Estling Vannestål, 2008, s. 125). Maria Estling Vannestål 

nämner i sin bok ”Lära engelska på internet” att engelska är det ämne som har stora 

möjligheter att på flera sätt utnyttja IKT användningen i undervisningen (Estling Vannestål, 

2009, s. 12). Engelska är ett världsspråk som talas och används i stora delar av världen. Idag 

används engelska som ett vardagsspråk och allt fler barn lär sig engelska via mediesamhället. 

Därför har det aldrig förr varit lättare att ta in den globaliserade världen i klassrummet. 

Estling Vannestål (ibid) menar att det finns oändligt mycket material på internet som är 

skrivet på engelska och som kan användas för språkundervisningen.  

 

Det finns flera pedagogiska skäl till att använda IKT i undervisningen. Flera av de skälen är 

att IKT skapar mer variation, vilket kan öka motivationen hos eleven (Estling Vannestål, 

2009, s. 17). Estling Vannestål hävdar att undervisningen blir roligare och mer motiverande 

eftersom att eleverna inte bara ser engelska som ett skolämne utan som ett 

kommunikationsämne. Vidare menar Estling Vannestål att IKT även skapar förutsättningar 

för att på flera sätt erbjuda eleven en mer individanpassad undervisning. Med hjälp av IKT 

kan man hitta olika material och aktiviteter anpassade för elever som behöver särskilt stöd för 

att nå målen för undervisningen (ibid, s. 18). 

 

Utvecklingen av teknologin går hastigt framåt. För att lättare kunna tyda och hänga med i den 

enorma utvecklingen av ny teknik som skolan är en stor del av, har vi ett behov av att lära oss 

om digitala verktyg för att kunna förstå och följa utvecklingen. Det mesta som vi behöver för 

att få vårt dagliga liv att fungera sköts idag via elektronisk väg (Granath & Estling Vannestål, 

2008). Gunilla Jedeskog nämner i sin bok ”Ny i kl@ssen” (2000) att nya fenomen som 

introduceras i skolans värld ställer krav på utveckling av nya arbetssätt och 
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undervisningsmetoder. Pedagoger har idag ett stort ansvar för utvecklingen som sker i skolan 

och bör tar del av ny forskning och information för att få nya perspektiv och kunna utveckla 

sin didaktiska och pedagogiska kompetens. Detta bekräftas även i OECDs rapport (2015).                                

Då IKT tar upp en allt större plats i många skolor är det viktigt för pedagoger att ständigt 

reflektera kring IKT användningen i undervisningen och hur de kan vidareutveckla detta 

arbete (Granath & Estling Vannestål, 2008).  

 

I skolverkets (2013) rapport om IT användning och digital kompetens, framgår det att 

pedagoger har ett stort behov av kompetensutveckling i att kunna använda IKT som ett 

pedagogiskt verktyg. Enligt Jedeskog (2000) kan bristande kompetens hos pedagoger leda till 

rädsla inför att använda IT i undervisningen. Detta medför i sin tur minskad IT användning i 

undervisningen (ibid). Patrik Svensson nämner i sin bok ”Språkutbildning i en digital värld” 

(2008) att den digitala kompetensen är en grundläggande förutsättning i skolans värld. 

Svensson (ibid) menar att vi lever i en tid då man ser många pedagogiska möjligheter med ny 

teknik och detta ställer nya krav på pedagoger. Svensson medger samtidigt att pedagoger även 

bör ha ett kritiskt perspektiv i relation till ny teknik och dess möjliga användning i 

utbildningssammanhang (ibid, s. 32). Svensson hävdar att det finns en diskurs som kallas för 

”teknikromantisk”. Enligt Svensson vet vi inte hur viktig digitalisering i skolan kommer att 

bli. Svensson menar vidare att det inom en snar framtid, förefaller potentiellt för pedagoger 

att lära sina elever om teknologin, i lika stor uträckning som man idag lär om färdigheter som 

alla elever ska ha samma möjligheter att utveckla i skolan. Svensson (2008) refererar till Säljö 

(1999):  

Frågor om bristande kompetens i att hantera teknikens resurs kommer snart att 

ha samma vikt som traditionella frågor om skriv- och läskunnighet och andra 

basfärdigheter. Att vara datorlitterat kommer att vara lika viktigt som det en 

gång var att kunna läsa och hantera papper och penna.  

 (Säljö 1999, se Svensson, 2008, s. 32) 

 

Även Estling Vannestål (2009) skriver om att det inte är längre en fråga om ifall man ska 

använda IKT i undervisningen eller inte. Faktum är att läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011) syftar på att IKT ska och bör vara en del av elevens 

utveckling.  
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1.2 Varför IKT?  

I läroplanen, under rubriken övergripande mål och riktlinjer poängteras att ”skolan ska 

ansvara för att varje elev ska efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som 

ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Lgr11, s. 14). När 

det kommer till engelskan som ämne, finns det liknande formulering i läroplanen. Under det 

centrala innehållet för årskurserna 1-3 i engelskan, kan vi läsa att eleverna ska få ta del av 

”Tydligt talad engelska och texter från olika medier” (ibid, s. 31). I utformandet av 

undervisningen ska elevernas intressen och erfarenheter vara utgångspunkten. Vidare anges 

det i läroplanen att eleverna ska få lära sig att använda digitala verktyg för att söka efter 

information (ibid, s. 31).  

I samband med läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) gav 

Skolverket ut ett kommentarmaterial till kursplanen i engelska som riktar sig till pedagoger 

och rektorer. I kommentarmaterialet står det som tidigare nämnt ur läroplanen, att eleverna i 

årkurserna 1-3 ska möta engelska i talad form från olika medier (Skolverket, 2011, s. 14).  

Enligt Skolverket är detta ett ställningstagande mot bakgrund av forskningsresultat, som 

pekar på att metodiska principerna ”höra-göra och ”lyssna-förstå-imitera-tala” är mest 

verkningsfulla för att ge yngre elever tilltro till sin förmåga att använda språket (ibid).  

Skolverket betonar vikten av att eleverna ska få möta språket i sammanhang som är begripliga 

och intresseväckande för dem för att de ska kunna tillägna sig ett språk effektivt (ibid, s. 10). 

Mängden information som finns tillgänglig på olika medier är enorm. Eleverna ska därför ges 

möjlighet att få kommunicera med hjälp av olika medier och med konkret material (ibid). 

Vidare framgår det att eleverna i ämnet engelska behöver arbeta med ”olika sätt att söka och 

välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier” (ibid, s. 16). 

Enligt Skolverket betonar den nya kursplanen vikten av att ta till vara på språket i omvärlden, 

till exempel i olika medier (Skolverket, 2011, s. 6). Vidare poängteras att ovanstående mening 

är ett ställningstagande som grundar sig ”både på forskning och på Skolverkets 

undersökningar som visar att motivationen och lärandet ökar när eleverna får tillgång till ett 

intresseväckande och levande språk från olika sammanhang” (ibid). Vidare står det i 

kommentarmaterialet för ämnet engelska att ett av huvudsyftena i engelskundervisningen är 

att eleven skall ”utveckla tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för 

skilda syften” (ibid, s. 8). Motivet till detta syfte menar Skolverket är vetenskapen om att ett 
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gott självförtroende är grundläggande för att man ska våga delta språkligt i olika situationer 

och sammanhang.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

 
2.1 Syfte  

Som visats i inlednings- och bakgrundsavsnittet är IKT användningen mycket låg i ämnet 

engelska, trots att det finns flera pedagogiska skäl till att använda IKT i 

engelskundervisningen (Estling Vannestål, s. 17). Det har även konstaterats i Skolverkets 

rapport (2013) att lärare behöver kompetensutveckling inom IT- området för att använda IKT 

som ett pedagogiskt verktyg. Vad som inte framkommer är vilka andra faktorer som påverkar 

eller begränsar lärarnas möjligheter att arbeta med IKT i deras engelskundervisning.  

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärarna använder IKT i engelskundervisningen 

och om andra faktorer än lärarnas digitala kompetenser påverkar deras arbete med IKT i 

klassrummet. Genom att ta reda på hur IKT användningen ser ut är avsikten att analysera och 

diskutera vilka faktorer som inverkar på lärarnas arbete med IKT i engelskundervisningen. 

 

2.2 Frågeställningar:  

• Hur använder lärarna informations- och kommunikationsteknik i undervisningen i 

engelska och på vilka arbetssätt, samt vilka verktyg använder sig lärarna av för att 

utforma undervisningen med hjälp av IKT? 

• Vilka faktorer uttrycker lärarna finns i deras arbete med IKT i engelskundervisning? 

 

 

 

3. Begreppsförklaring  
 

3.1 Informationsteknik (IT) 

I många forskningsartiklar och avhandlingar förefaller det finnas många definitioner för 

begreppen informationsteknik (IT) och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Detta 

bekräftas även i Jedeskog (2000, s. 31), Svensson (2008, s. 12) och Granath & Estling 
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Vannestål (2008, s.126). Enligt Svensson (2008) är det problematiskt att definiera IT-

begreppet. Problemet uppstår redan vid en förklaring av IT-begreppets förkortning. Liksom 

Granath & Estling Vannestål (2008) anser Svensson (2008) att förkortningen används för 

både informationsteknik och informationsteknologi. I denna studie används begreppet 

informationsteknik. Enligt Nationalencyklopedin är IT ett samlingsbegrepp för de tekniska 

möjligheter som skapas genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation 

(Henriksson, u.å). 

 

3.2 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik och används när man talar 

om användningen av datorer eller andra digitala verktyg och medier i 

undervisningssammanhang (Granath & Estling Vannestål, 2008, s.126). Enligt Löfving 

innefattar digitala verktyg olika tekniska apparater som datorer, pekplattor, mobiler, 

applikationer samt olika webbtjänster (Löfving, 2012, s. 12). Informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) kan ses som en vidareutveckling av IT-begreppet och där 

betoningen läggs på den kommunikativa aspekten (Grantah & Estling Vannestål, 2008, s. 

126). I denna studie hänvisas termen IKT till omfattningen och användningen av digitala 

verktyg.  

 

3.3 Ramfaktorer  

Ramfaktorer är faktorer som begränsar och i viss mån avgör handlingsutrymmet i den 

pedagogiska verksamheten (Lundgren, 1972, s. 27). Olika faktorer kan således nämnas som 

ramfaktorer beroende på hur läraren begränsas i sin undervisningsprocess. Enligt Stensmo 

(2008) finns både yttre och inre faktorer som påverkar skolans verksamhet. I denna studie 

hänvisas begreppet ramfaktor till de inre ramfaktorer som antingen möjliggör eller omöjliggör 

lärarens undervisningsprocess. Inre ramfaktorer sätts i beslut av kommun, skola och lärarlag 

och innebär faktorer som begränsar den egna verksamheten, men som personalen i skolan har 

egen möjlighet att påverka och förändra. Enligt Stensmo är verksamhetens inre ramar, budget, 

tid, rum, form, innehåll och personer (Stensmo, 2008 s. 35). 
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4. Teorianknytning  

I detta kapitel presenteras teorier som jag kommer att använda mig av i analysen av mitt 

empiriska material.  

 

4.1 Teoretiskt syn på IKT  

Svensson (2008) kategoriserar skolans IKT användning i fyra kategorier för att beskriva hur 

pedagoger använder IKT i språkundervisningen. Dessa användningssätt är: IT som automat, 

IT som verktyg, IT som arena och IT som medium. Mitt fokus kommer enbart att ligga på de 

tre förstnämnda, eftersom IT som medium fokuserar på administrativa uppgifter som till 

exempel distribution av information (Svensson, 2008, s. 56). Svensson relaterar IKT 

användningen i undervisningen till olika lärandeteorier som kommer att presenteras nedan. 

 

Den första IT som automat utgår från ett behavioristiskt synsätt på lärande, där lärandet sker 

genom stimuli och direkt respons och där elevens lärande formas genom yttre påverkan. 

Enligt Svensson blir undervisningen med denna pedagogik, att forma verbal respons som 

syftar till att forma ett visst beteende (ibid, s. 52). Genom att belöna vissa responser framför 

andra förstärks denna utformning. IKT används här som en undervisningsmaskin och är av 

karaktären fråga-svar. Eleven skriver svaret och får omedelbar respons. Detta kan vara olika 

typer av ifyllningsprogram för ord inlärning eller grammatik (ibid). 

 

IT som verktyg utgår från den konstruktivistiska teorin om lärandet och där eleven ses som 

nyfiken och aktiv (Svensson, 2008, s. 52). Enligt denna pedagogik ligger inte fokus på 

(teaching) utlärning, utan på (learning) inlärning. Vilket innebär att eleven behöver bra 

verktyg för sitt lärande (ibid). Enligt Svensson blir pedagogens uppgift att vägleda eleven till 

de kunskapsmål som är uppsatta och fungera som en handledare. IKT som verktyg i 

undervisningen används här som ett hjälpmedel, till exempel för informationssökning eller 

skapa olika presentationer där eleven tillåts vara aktiv och kreativ.  

 

IKT som arena handlar om kommunikation och kan kopplas till Vygotskijs sociokulturella 

syn där lärande sker genom samspel med andra (Estling Vannestål, 2009, s. 13). Här används 

IKT i undervisningen som ett kommunikationsverktyg och en social aktivitet, både skriftligt 

och muntligt (Svensson, 2008, s. 54). I språkundervisningen handlar IKT som arena, om att 
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utnyttja de språkliga och virtuella miljöer med människor som fysiskt finns på andra platser i 

världen samt att föra in världen utanför och skapa ett sammanhang.   

 

Svensson användningsområden är relevanta för studiens syfte. på så sätt att de lyfter fram 

olika användningssätt som finns i undervisningen med IKT. Dessa användningsområden är 

även relevanta att belysa genom att de kan lyfta fram, att valet av ett visst användningsområde 

eller en viss digital teknik kan betingas av olika faktorer.  

 

4.2 Ramfaktorteorin 

Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik har genom sin forskning om läroplaner och 

undervisningsprocesser vidareutvecklat ramfaktorteorin. Enligt Lundgren är ramfaktorteorin 

en modell för att förklara de ramar som antingen möjliggör eller omöjliggör en 

undervisningsprocess (Lundgren, 1972, s. 27). Olika faktorer kan nämnas som ramfaktorer, 

beroende på hur läraren begränsas i sin undervisningsprocess. Med ramfaktorer menar 

Lundgren faktorer som begränsar och i viss mån avgör undervisningssituationen (ibid).  

Vidare menar Lundgren att dessa faktorer kan ses från två olika synvinklar, antigen kan 

faktorerna ses som föränderliga och manipulerbara och eller ses som fasta faktorer (ibid). 

Exempelvis, är undervisningen och klassens storlek samt dess sammansättning en föränderlig 

faktor som kan manipuleras utifrån ett planeringsperspektiv, å andra sidan utifrån ett 

lärarperspektiv kan dessa ses som ramfaktorer som begränsar och avgör undervisningen 

(ibid). Ramarna inom teorin är inte orsaken av en viss verkan eller ett visst resultat, utan de 

möjliggör eller omöjliggör olika undervisningsprocesser (Lundgren, 1999, s. 33). För att göra 

en process möjlig bör dessa ramar anpassas för att göra processen möjlig (ibid). 

 

Stensmo skriver även om ramfaktorteorin i sin bok ”Ledarskap i klassrummet” (2008), där 

han talar om ramfaktorer som begränsar handlingsutrymmet i skolan. Stensmo menar att det 

finns både yttre och inre ramar som påverkar vilka processer och utfall som är möjliga i en 

pedagogisk verksamhet. Yttre ramar återfinns i politiska, juridiska och ekonomiska insatser 

och sätts genom beslut i stat och kommun. Inom politiken styr staten verksamheten i skolan 

genom lagstiftning, läroplaner, resurstilldelning och nationella utvärderingar. Juridiska ramar 

är skollag, skolförordning och skolplikt samt allmänna lagar. Inom ekonomi är ramarna de 

ekonomiska och materiella resurser som anslås och styr verksamheten i skolan (ibid, s. 19, 

34). Inre ramarna sätts genom beslut i kommun, skola och lärarlag och innebär de faktorer 

som begränsar handlingsutrymmet i skolan, men som personalen i skolan har egen möjlighet 
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att påverka och förändra (ibid, s. 22). Stensmo menar att verksamhetens inre ramar som 

påverkar undervisningsprocessen är, budget, tid, rum, form, innehåll och personer (ibid, ss. 

35-36): 

• Budget, verksamheten i skolan har ett budgetansvar som innebär att man kan göra 

egna prioriteringar rörande t.ex. inköp av läromedel, utrustning, möbler, anställning av 

personal, kurser för fortbildning osv.  

•  Tid, schemalagd undervisningstid som påverkar undervisningsprocessen.  

•  Rummet är en faktor som påverkar skolans och klassrummens planlösning. 

Exempelvis är möbleringen i klassrummet en rumslig begränsningsfaktor som ger 

olika interaktionsmönster.   

• Form, arbetsformerna begränsas av gruppstorleken och möjligheten till 

undergrupperingar i klassen.  Möjligheterna att bedriva hel- och 

halvklassundervisning samt grupparbeten varierar med klasstorlek.  

• Innehåll, verksamhetens innehåll bestäms av skolans och lärarens tolkning av 

läroplanens mål, kursplaner och användningen av läromedel.  

• Personer (lärare, elever och föräldrar), lärares kompetens, erfarenheter, utbildning och 

personlighet påverkar verksamheten i klassrummet. Elevernas behov och 

förutsättningar präglar verksamheten. Föräldrarnas krav och förväntningar är också 

faktorer som lärarna måste anpassa sig till, vilket innebär att föräldrar får ett inflytande 

över verksamheten i klassrummet.  

Denna teori är relevant för min studie på så sätt att den lyfter fram att det finns inre faktorer, 

inom den egna verksamheten, som pedagoger har små möjligheter att påverka. För ett 

didaktiskt hållbart arbete med IKT i engelskundervisningen, är detta viktigt i ett 

utvecklingsperspektiv. Enligt Lundgren är ramarna inom teorin inte orsaken av en viss verkan 

eller ett visst beslut, utan de möjliggör eller omöjliggör olika undervisningsprocesser 

(Lundgren, 1999, s. 33). Det innebär att möjligheterna eller begränsningarna påverkas av hur 

pedagogerna och skolans verksamhet förhåller sig till dessa ramar.  

Denna teori visar att det finns inre ramfaktorer som inverkar och begränsar möjligheter med 

arbetet i undervisningen. Den visar även på ett konkret sätt hur undervisningen med IKT blir 

styrd och begränsad av lokala beslut inom den egna verksamheten. Det innebär att det således 

finns beslut som påverkar hur undervisningen ser ut och som pedagoger behöver förhålla sig 

till.  
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5. Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer jag att ta upp tidigare forskning som jag anser är relevant för min 

studie.   

En studie av den amerikanska forskaren Mark Warschauer ”Laptops and Literacy: Learning in 

the Wireless Classroom” (2006) visar att användning av IKT i undervisningen ökar elevernas 

motivation. Undersökningen omfattade tio skolor i delstaterna California och Maine och var 

utformad för att undersöka förhållandet mellan digitala verktyg och elevers metoder för läs- 

och skrivkunnighet. Datainsamlingen i studien är en kombination av observationer, intervjuer, 

enkäter och dokumentgranskningar. Resultaten från studien redovisas i tre förutbestämda 

kategorier, läsning, skrivning och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Inom 

dessa tre kategorier, undersöktes viktiga mönster som framkommit från data i studien. Studien 

visar att införandet av IKT i undervisningen ökade pedagogernas möjligheter och åtgärder för 

att stötta eleverna i sitt lärande med digitala verktyg. Undersökningen visar att elevernas 

kunskaper och färdigheter i att kunna hantera ordböcker och stavningskontroll på nätet bidrog 

till en märkbar förändring i deras texter. I samband med IKT användning i undervisningen 

visar undersökningen att eleverna skrev både längre och bättre texter. Dock menar 

Warschauer att IKT användning i undervisningen inte bidrog till högre provresultat för 

eleverna, trots att IKT i undervisningen betraktas som gynnsamt för elevers lärande (ibid, s. 

63). Man menar att denna avvikelse har en grund i vad man tror är anledningen ”… This 

discrepancy is partly explained by the newness of laptop programs and the fact that the 

teachers and students we observed in our study are still in the early stages of learning how 

best to make use of laptops in the classroom (ibid). Warschauer (2006) menar att denna 

avvikelse kan förklaras av att IT är ett nytt fenomen som introducerats i skolan samt att 

pedagoger och elever i undersökningen behöver lära sig hur man bäst utnyttjar IKT 

användningen i klassrummet som pedagogiskt verktyg.   

I en fallstudie gjord av Ina Von Schantz Lundgren & Mats Lundgren (2011) var syftet att 

synliggöra hur pedagoger i år 1-3 upplever att deras undervisning påverkas av IKT i 

undervisningen. Resultat från studien visar att IKT användning i undervisningen gav upphov 

till såväl nya möjligheter som problemområden som pedagogerna behövde te sig till. Viktiga 

resultat från studien visar att pedagogernas didaktisk digitala kompetens var avgörande, för 

om IKT i undervisningen användes som ett pedagogiskt verktyg. För att kunna avgöra på 

vilket sätt IKT kan användas pedagogiskt, för att utveckla undervisningen, menar Von 
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Schantz Lundgren & Lundgren att pedagogerna behöver kompetensutveckling (ibid, s.84, 85). 

Undersökningen visar att utbudet av digitala läromedel är oändlig, men trots detta är bristen 

på lämpliga läromedel för en viss specifik undervisningssituation begränsad. Von Schantz 

Lundgren & Lundgren menar att det ökade utbudet av läromedel även ställer krav på 

pedagogernas didaktiska och pedagogiskas kompetens, då de måste undersöka och värdera 

vilka läromedel som passar den specifika undervisningssituationen (ibid, s. 84). Detta tar tid 

och kräver specifika kunskaper som pedagoger måste tillägna sig. Vidare menar Von Schantz 

Lundgren & Lundgren att det finns en risk att pedagogers inställning till IKT bleknar, vilket 

skulle innebär att man inte drar nytta av möjligheterna som IKT förväntas bidra till.  

Marcia Lindqvist har i sin avhandling ”Conditions for Technology Enhanced Learning and 

Educational Change A case study of a 1:1 initiative” (2015) studerat två grundskolor med vad 

hon kallar ”One-to-One intiativ”, vilket innebär att undervisningen är baserad på en dator per 

elev (ibid, s. 3). Syftet med fallstudien var att undersöka, identifiera och beskriva de 

möjligheter och utmaningar som finns i samband med IKT användning i skolorna. Metoder 

för datainsamlingen var enkäter, intervjuer och klassrumsobservationer. I sin avhandling 

menar Håkansson Lindqvist, att det är av stor betydelse att utrusta lärare med digital 

kompetens och förutsättningar, för att söka och dela expertis i användning av digital teknik 

(ibid, s. 72). Håkansson Lindqvist hänvisar i sin studie till EU-kommissionen, “Skilled and 

confident teachers are said to be more important for delivering skills and knowledge in ICT 

than the latest technology" (EC 2010, se Håkansson Lindqvist, 2015, s. 5). Håkansson 

Lundqvist menar att pedagoger i allmänhet har en positiv inställning och känner sig alltmer 

säkra inför användningen av IKT för lärande i undervisningen samt att lärarnas självsäkerhet 

är själva nyckelkompetensen, då de är ett viktigare verktyg för elevers lärande än den senaste 

IKT utrustningen.  

Resultat från undersökningen visar att pedagoger behöver kompetensutveckling inom IT-

området, för att kunna skapa förutsättningar för IKT som pedagogiskt verktyg för att lärandet 

ska blir hållbart. Ur ett lärarperspektiv visar resultaten i undersökningen, att majoriteten av 

pedagogerna anser sig behöva digital kompetens. Resultatet visar att skillnaden mellan 

pedagogernas behov är tydligast mellan pedagogerna i varje skola än mellan dem två 

skolorna. Håkansson Lindqvist anser att IT användningen i skolorna varierade beroende på 

kontext och ämne (ibid, s. 78). Vidare visar resultat från studien vikten av att stödja och 

utveckla kompetensutveckling inom IT-området för elever, lärare och rektorer. Enligt 

Håkansson Lindqvist behöver även rektorer kompetensutveckling för att kunna stödja arbete 
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med IKT på ett hållbart sätt (ibid, s. 75).  

5.1 Kritisk syn på IKT 

I ”Fokus på, nr 3”, har Skolverket (2015) samlat resultat från OECDs rapport ”Student, 

Computers and Learning: Makting the Connection” (2015) om användningen av it i 

undervisningen. Resultat från rapporten, som bygger på enkätsvar och resultat från PISA 

2012, visar att hög användning av IKT i undervisningen inte är avgörande för elevers 

kunskaper och förmågor i skolans ämnen (Skolverket, 2015, s. 4). I rapporten konstaterar man 

att detta beror på att det saknas kunskap om hur it används i skolan, för att utveckla elevernas 

kunskaper och förmågor (ibid). Det framgår även i studien att lärares undervisning är den 

viktigaste faktorn för elevers lärande. Man menar att it är ett viktigt hjälpmedel i skolan, om 

att det används på rätt sätt (ibid).  

 

5.2 Övrig litteratur  

I ett regeringsuppdrag har Skolverket (2013) genomfört en uppföljningsrapport kring 

pedagogers digitala kompetens och IT-användning i skolan. I rapporten har fokus lagts på att 

mäta vilken IT-användning och digital kompetens som finns i verksamheterna, samt att mäta 

vilka förutsättningar som elever och lärare har för IT- användning. Uppföljningsrapporten har 

genomförts med hjälp av enkätundersökningar och gruppintervjuer med elever, pedagoger, 

och rektorer. Resultat från rapporten visar att det har skett en kraftig ökning av antalet 

elevdatorer och trenden mot en dator per elev syns tydligt i många skolor. Dock framgår det 

enligt resultat från rapporten, att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom IT-

området hos pedagogerna. Rapporten visar sedan den förra uppföljningen av Skolverket år 

2008, att pedagogers beskrivning av behov av kompetensutveckling ser annorlunda ut jämfört 

med år 2008 (Skolverket, 2013, s. 6). Vidare framgår det sedan den tidigare 

uppföljningsrapporten att IT användningen fortfarande förhållandevis är låg i ämnen som 

engelska, naturorienterande ämnen, matematik och teknik. Enligt resultat från rapporten 

framgår det att användningen av IT förekommer ofta i ämnena svenska och samhällskunskap 

och mycket sällan i ämnet engelska (ibid, s. 2).  
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6. Metod  
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de metoder som jag har valt att samla mitt 

empiriska material på samt hur jag gjort mitt urval och hur genomförandet av metoderna har 

gått till. Jag kommer även att behandla forskningsetiska principer och presentera materialet.  

 

6.1 Metod för insamling av empiriskt material  

Jag har valt att använda mig av metodtriangulering. En kombination av olika metoder i 

samma undersökning kallas för metodtriangulering (Larsen 2009, s. 28). Stukát (2011) i likhet 

med Larsen (2009), anser att det är lämpligt att komplettera olika metoder, för att lättare 

kunna belysa ett område på ett mer omfattande sätt. Genom att kombinera olika metoder, 

hävdar Stukát och Larsen att validiteten respektive reliabiliteten blir bättre (Stukát, 2011, s. 

42, Larsen, 2009, s. 81). Avsikten med att jag valt denna kombination är att skapa en djupare 

förståelse för studiens problemområde.  

 

Metoder som jag har valt att använda mig av är observationer och intervjuer. Då studiens 

syfte är att ta reda hur lärarna använder sig av IKT i engelskundervisningen och om det finns 

ramfaktorer som påverkar lärarnas undervisning med IKT i ämnet engelska, anser jag att 

observationer och intervjuer är mest lämpliga som metoder. Stukát menar att det är mer 

användbart att ta hjälp av observationer, för att få reda på vad människor faktiskt gör och inte 

bara vad de säger att de gör (Stukat, 2011, s. 55). Intervjuer försöker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17). 

Jag har valt en kvalitativ metod i min studie. Den kvalitativa metoden strävar efter att tolka 

och förstå det resultat som framkommer (Stukát 2011, s. 36). Enligt Larsen (2009) finns det 

flera fördelar med kvalitativa metoder. Larsen menar att det är enklare att säkerställa god 

validitet i kvalitativa undersökningar, då forskaren vid intervjutillfället kan gå in på djupet när 

det är nödvändigt och ställa följdfrågor, för att få kompletterande och fördjupande svar 

(Larsen, 2009, s. 27). Den kvalitativa metoden ger även bättre möjligheter till en 

helhetsförståelse av ett fenomen. Men kvalitativa metoder innehåller även nackdelar. Enligt 

Larsen är det mer besvärligt och tidkrävande att bearbeta materialet man fått, eftersom att ”… 

man inte har färdiga svarskategorier som är ikryssade” (ibid). Larsen nämner även 

intervjueffekten, som innebär att forskaren kan påverka resultatet av intervjun. ”Det kan 

hända att informanterna svarar det hon tror att intervjuaren vill höra…” (ibid). 
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6.2 Urval, avgränsningar och informanter 

Eftersom frågeställningarna syftar till att lärarna redan arbetar med IKT i sin 

engelskundervisning, har jag utgått från detta när jag har gjort mitt urval av informanter. I 

undersökningen ingår tre informanter. Det hade givetvis varit önskvärt med fler informanter 

för en större empirisk tyngd. Det har varit svårt att få tag på informanter kan medverka i 

undersökningen och som använder sig av IKT i ämnet engelska. Förutom att IKT sällan eller 

aldrig används i engelskundervisningen, var även tidsbrist något som pedagogerna i bortfallet 

hänvisade till. För att få ett större urval av informanter sträckte sig kriterierna för urvalet i min 

studie till verksamma pedagoger i årskurserna 1-3. Jag använde mig även av snöbollsmetoden 

för att få tag på fler informanter. Snöbollsmetoden innebär att man tillfrågar tidigare 

informanter om att peka ut andra informanter, som är relevanta för studiens syfte (Larsen, 

2009). Jag tog kontakt med en biträdande rektor på skola X, som i sin tur vidarebefordrade 

min önskan till relevanta informanter. Med hjälp av snöbollsmetoden antogs den tredje 

informanten.  

 

Med hänsyn till konfidentialitetskravet har jag valt att fingerar pedagogernas namn i resultat- 

och analysdelen.  

 

Hanna: arbetar i årskurs två och har varit verksam i läraryrket i tre år. I klassen arbetar även 

en fritidspedagog. Klassen består 26 elever.  

Marie: arbetar i årskurs tre och har varit verksam i läraryrket i 30 år. Klassen består av 23 

elever. Då Marie inte har tillgång till IKT verktyg i sitt klassrum, genomförs arbetet med IKT 

i en gemensam datorsal som skolan har. Här finns även en IT-pedagog tillgänglig som kan 

hjälpa till med olika tekniska frågor och problem som kan uppstå.  

Tomas: klassföreståndare i årskurs två och har varit verksam i läraryrket i sju år. Klassen 

består av 24 elever.  

 

6.3 Genomförande av metod  

I detta avsnitt kommer jag att beskriva mer utförlig hur jag har gått tillväga vid 

genomförandet. Jag kommer även att diskutera valda metoder.  
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Mitt empiriska material består av en sammanställning av tre stycken observationer och tre 

stycken intervjuer. Observationerna är genomförda på tre olika skolor, i två kommuner i 

Stockholm. Två av pedagogerna undervisar i årskurs två och en pedagog i årskurs tre.  

 

6.3.1 Observationer  

Inför varje observation informerades informanterna om syftet för observationen och studien. 

Jag har observerat tre pedagoger från tre olika skolor i södra Stockholm. Observationerna 

genomfördes i ämnet engelska. En observation genomfördes i en årskurs trea och dem två 

övriga i årkurs två. Samtliga pedagoger arbetar med IKT i engelskundervisning. Syftet med 

observationerna var att ta reda på hur engelskundervisningen med IKT användning ser ut och 

att observera vilka arbetssätt samt verktyg som pedagogerna använder sig av. Jag observerade 

även klassrummets planlösning, möblering, gruppstorleken i klassen samt den schemalagda 

undervisningstiden.  Jag genomförde en icke-deltagande observation, där jag tidigt bestämde 

mig för att jag skulle agera åskådare. Jag satte mig på en bänk så långt bak i klassrummet som 

möjligt för att få en bra överblick över det som pågick. Jag valde även att inte kommunicera 

eller på något sätt försöka nå ut till informanterna, då jag var rädd för att min närvaro skulle 

påverka deras beteende på något vis. Enligt Larsen är det viktigt att observatören inte 

påverkar beteende hos dem som observeras. ”Exempelvis kan det räcka med att säga att man 

observerar det arbete som utförs på arbetsplatsen, och inte berätta vad man är speciellt 

inriktad på. Då undviker man kanske att man påverkar för mycket” (Larsen, 2009, s. 92).  

 

Vid observationerna hade jag med mig ett anteckningsblock och penna där jag fortlöpande 

noterade det som jag fann intressant. Larsen hävdar att man på detta sätt registrerar många fler 

detaljer och får med fler händelser än om man skulle använda sig av ett formulär i form av ett 

observationsschema (Larsen, 2009, s. 94). På detta sätt blir resultatet en mycket fylligare 

beskrivning av det som observerats (ibid). För att få mitt empiriska material har jag bearbetat 

den data som jag har fått genom observationerna. Mina anteckningar ordnades och delades 

sedan upp för att analysera pedagogernas olikheter och likheter. 

 

Något som jag fann vara begränsande och som även Stukat skriver om, var att observationer i 

första hand observerar yttre beteenden och inte känslor och tankar hos individer (Stukát, 

2011, s. 56). Därför valde jag att kombinera mina observationer med intervjuer, då dessa 

metoder kompletterar varandra.  
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6.3.2 Intervjuer  

Inför varje intervju informerades informanterna om syftet med intervjun och studien. En 

svaghet som lyfts upp med att använda intervju som metod, är att den ger en begränsad bild 

av en händelse eller ett fenomen. Om möjligt bör även intervju metoden kompletteras med en 

annan metod. Som tidigare nämnt har jag därför valt att komplettera mina observationer med 

intervjuer, för att få en helhetsförståelse av ett fenomen.  

 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på om och vilka faktorer som lärarna upplever finns 

och påverkar deras IKT användning i ämnet engelska. Samt att ta del av vilka tankar 

pedagogerna har kring dessa faktorer.  Vid genomförande av intervjuerna blev respondenterna 

informerande om forskningsetiska principer, om tidsomfånget för intervjun och användningen 

av ljudinspelare. Jag använde mig av en halvstrukturerad intervjuguide (se bilagor, s. 35, 37) 

med öppna svar och alla frågor ställdes till alla informanter i samma ordningsföljd. Enligt 

Kvale & Brinkmann är det viktigt att intervjun är iscensatt på så vis att ”intervjupersonen 

uppmuntras till att ge synpunkter på sitt liv och sin värld” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

170). För att uppnå bättre reliabilitet och säkerställa en korrekt transkribering dokumenterades 

samtliga intervjuer med hjälp av ljudinspelning. För att få mitt empiriska material har jag 

bearbetat den data som jag har fått genom intervjuerna. Jag har lyssnat på ljudinspelningarna 

och transkriberat dem med hjälp av ett transkriberingsprogram. Transkriberingen skrev jag 

sedan ut och läste flera gånger, för att få en överblick över pedagogernas tankar. 

Transkriberingen ordnades och delades sedan upp för att analysera pedagogernas likheter och 

olikheter, utifrån olika teman som är relevanta för min studie.  

 

6.4 Forskningsetiska principer  

Under arbetets gång har jag tagit del av olika etiska aspekter. Enligt Stukát finns fyra 

forskningsetiska principer som man bör vara medveten om. Dessa principer är (Stukát, 2011, 

ss. 139-140) 

• Informationskravet som innebär att medverkande i studien skall informeras både om 

studiens syfte och om att deltagandet i studien är frivilligt. Deltagarna har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst. All information skall ges som kan tänkas beröra 

deltagarnas villighet att medverka i studien.  
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• Samtyckeskravet vilket innebär att deltagare i undersökningen har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan.  Deltagarna i studien ska ha rätten till att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. 

• Konfidentialitetskravet som innebär att hänsyn skall tas till deltagarens anonymitet. 

Deltagarens uppgifter bör bevaras och redovisas så att medverkarna inte kan 

identifieras av utomstående personer.  

• Nyttjandekravet vilket innebär att personuppgifter som är insamlade för studiens 

ändamål inte får användas för kommersiellt bruk och åtgärder som kan påverka 

deltagaren. Informationen ska endast användas för studiens ändamål.  
 
6.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Då tidigare forskning redogjort för att IKT i ämnet engelska förekommer sällan (Skolverket, 

2013) har det hos mig väckt frågor och ett intresse kring vilka faktorer som lärarna upplever 

påverkar användningen av IKT i engelskundervisningen. För att undvika möjliga felkällor har 

jag formulerat frågeställningar och gjort val av observationsmetodik, samt intervjufrågor som 

syftar till att besvara undersökningens syfte och uppnå hög validitet och reliabilitet.  

 

Under en kvalitativ ansats är validitet och reliabilitet två saker som är särskilt viktiga att tänka 

på som forskare. Larsen (2009) hävdar att forskare måste försäkra sig om hög validitet och 

reliabilitet för att undersökningen skall bli trovärdig. Validitet betyder definitionsmässigt 

giltighet och relevans och innebär att insamlade data är relevanta för det fenomen man vill 

undersöka (Larsen, 2009, ss. 41-42). Reliabilitet innebär tillförlitlighet och handlar om 

kvaliteten på själva mätinstrumentet (Stukát, 2011, s. 133). Enligt Stukát kan reliabilitet vid 

en kvalitativ undersökning värdesättas genom graden av överenstämmelse mellan olika 

bedömare.  

Eftersom jag har använt mig av metodtriangulering, där jag har observerat och intervjuat, 

anser jag att detta har bidragit till att förstärka validiteten i studien. Att ljudinspela 

intervjuerna har fungerat väldigt bra för att säkerställa och uppnå reliabilitet.  Observationerna 

tillsammans med intervjuerna har bidragit till validiteten genom ökad information.  

Jag har valt att kombinera observationer med intervjuer för att dessa metoder kompletterar 

varandra och ger en större empirisk tyngd. Det finns dock en medvetenhet, om att en 

observation per pedagog inte kan svara på hur användningen av IKT ser ut i 
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engelskundervisningen.  Fler observationer hade varit att föredra. Eftersom en observation av 

ett fenomen vid flera tillfällen, skulle jag tänka mig, skulle ha belyst arbetet i klassrummet på 

ett ännu tydligare sätt. Dessutom skulle kanske fler observationer bidra till fler upptäckter, 

eller åtminstone en jämförelse, om det hålls en standard varje gång eller om det enbart är en 

engångsföreteelse. Att intervjua en och samma person vid flera tillfällen anser jag, att jag 

skulle få ungefär samma svar.  

Resultatet kan därmed inte argumenteras vara generellt då denna studie är gjord i en mindre 

skala. Resultatet berör den skalan och det sammanhang jag rör mig i då studien är kvalitativ.  

 
 
 
7. Resultat och analysredovisning  
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av mitt empiriska material som jag fått fram genom mina 

observationer och intervjuer. Resultatet kommer att knyta an till frågeställningarna som 

studien berör. Jag kommer även att diskutera och analysera mitt empiriska material med hjälp 

av teoretiska begrepp och perspektiv, samt tidigare forskning som jag har använt mig av i 

studien.  

 
7.1 Pedagogernas användning av IKT i engelskundervisningen  

Utifrån observationer som gjorts hos Hanna, Marie och Tomas, kunde jag se att 

undervisningens utformning och struktur var sig ganska lik vid observationerna hos dem tre 

pedagogerna. Pedagogerna arbetade med ett innehåll och hade gemensamma uppgifter för 

samtliga elever.  

 

Hos Hanna började lektionen med att eleverna fick titta på ett klipp. Hanna använde vid 

observationstillfället en bärbar dator som hon kopplade till Smartboarden. Då hon kopplade 

datorn till Smartboarden såg det ut som att hon klarade av att göra detta utan några som helst 

problem. För att starta ett videoklipp som eleverna skulle få titta på under lektionen använde 

Hanna en webbtjänst. Samtidigt som hon gjorde detta uttalade hon sig om att 

nätverksuppkopplingen på skolans datorer var väldigt sega. Webbtjänsten som Hanna 

använde sig av hette www.sli.se. SLI är en medieplattform där pedagoger kan samla sina 

digitala resurser, som videoklipp, länkar, dokument mm. Videoklippet som eleverna fick se 
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hette ”Pick a colour: the week” och bestod enbart av engelskt tal med svensk undertext under 

hela filmens gång. Detta avsnitt som eleverna fick se är en del av en längre serie och handlade 

om färgerna och veckodagarna.  

 

Avsnittet varade i ungefär 15 minuter och handlade om Flea, en pappersloppa som ville 

dricka eftermiddagste med Bug. Då Bug inte hade tid för Flea blev hon ledsen men Bug kom 

på en idé. I en flik i Fleas loppa stod det ”Say the days of the week” och barnen i filmen fick 

då säga namnet på veckodagarna. Detta avsnitt bestod även av en del som hette ”Sing a song”. 

Uppmaningen här var att eleverna i klassen tillsammans med barnen i filmen skulle sjunga en 

sång om veckodagarna.  

 

Då videoklippet var slut, hade Hanna en genomgång på svenska av veckodagarna där hon 

samtalade om uttal och stavning. Bland annat uppmärksammade en elev att veckodagen 

onsdag stavades Wednesday, men uttalades annorlunda i filmen. Lektionen i engelska 

genomfördes sedan i halvklass, där fritidspedagogen gick iväg med halva klassen och 

arbetade med samma uppgifter. Eleverna arbetade sedan med en uppföljningsaktivitet om 

veckodagarna. Detta påminner om Svenssons område kring IKT användning i 

språkträningssyfte. ”It som verktyg” som Svensson benämner handlar om att utnyttja IKT 

användningens olika möjligheter på ett kreativt sätt som ett verktyg (Svensson, 2008, s. 52). 

Det innebär att Hanna använder sig av webbtjänster för att sedan göra en uppföljningsaktivitet 

i form av förståelseövningar, som bygger på filmen som eleverna har sett. Resterande del av 

detta observationstillfälle i engelskundervisningen, arbetade eleverna med ett arbetsblad och 

det talades mestadels svenska och ett få tal engelska ord.  

 

Vid observationstillfället hos Marie gick undervisningen till på liknande sätt som hos Hanna. 

Då skolan där Marie är verksam i inte har tillgång till digitala verktyg i klassrummen, 

genomförs Maries lektioner med IKT i ämnet engelska, i en gemensam datorsal som skolan 

har. Det fanns även en IT-pedagog tillgänglig som kunde hjälpa till med olika tekniska 

problem som kunde uppstå. Vid observationstillfället framgick det att även Marie liksom 

Hanna, använde sig av serien ”Pick a colour” i sin engelskundervisning.  

 

Lektionen började med att Marie återkopplade till föregående lektion, där eleverna fick se 

avsnittet ”Pick a colour: the week” och som handlade om färgerna och veckodagarna. Marie 
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frågade klassen vad veckodagarna hette på engelska. Alla elever tillsammans med Marie 

upprepade veckodagarna. Då Marie skulle starta en projektor som var kopplad till 

Smartboarden, tog hon hjälp av IT-pedagogen som startade Smartboarden via en fjärrkontroll. 

Ljudnivån i datorsalen var nu hög och en del elever visade sig vara otålmodiga. När hon 

lyckades starta ett klipp ur avsnittet i ”Pick a colour” sjöng eleverna veckodagarna på 

engelska. I likhet med Hanna använde även Marie vid observationstillfället, IKT i 

engelskundervisningen som Svensson (2008) beskriver ”It som verktyg”.  

Då klippet var slut, visade Marie en pappersloppa som hon själv hade gjort. I klassrummet 

gick hon runt till eleverna och sa ”Say a number” och när eleven valde en siffra sa Marie 

”pick a colour”. Eleven fick då välja en av många färger som pappersloppan visade. Bakom 

flikarna i pappersloppan, hade Marie skrivit uppmaningar som ”Count to twenty”, ”Draw a 

flower on the Whiteboard” och ”Ask a friend about his or her name”. Sedan fick eleverna 

göra egna pappersloppor. På tavlan skrev Marie några engelska fraser som eleverna själva 

kunde använda sig av för att skriva i sina egna pappersloppor. Dessa fraser var bland annat 

”Ask me where I live”, ”Say four clothes” och ”Say the days of the week”. Marie utnyttjar här 

språkövningar som hon tillsammans med eleverna själva producerar, baserat på material som 

tidigare använts i arbetet med IKT. Utifrån Svensson (2008), som kopplar detta 

användningssätt av IKT i språkundervisningen till den konstruktivistiska synen på lärande, så 

bryter Marie den långa traditionen av informationsförmedlande och objektivism. Detta genom 

att eleverna tillåts var aktiva.  Ur en konstruktivistisk syn på lärande är det inte pedagogens 

uppgift att sända över färdig kunskap till passiva elever, utan att skapa lärande där eleverna 

tillåts var aktiva och nyfikna (Svensson, 2008, s. 58).  

 

Under observationstillfället gav Marie instruktioner enbart på engelska och anpassade sitt 

språk i undervisningen så att eleverna förstod. Hon upprepade sig på engelska och sällan på 

svenska. Hon pratade enbart engelska med sina elever och ett fåtal gånger svenska med de 

elever som bland annat hade svårt att förstå instruktionerna.  

 

Hos Tomas användes vid observationstillfället en iPad som kopplades till Smartboarden. 

Under denna lektion arbetade klassen med temat djur. Undervisningen började med att 

eleverna fick se bilder på olika djur på smartboarden. I likhet med både Marie och Hanna, 

använder Tomas Smartboarden som verktyg i undervisningen. En annan likhet var att 

samtliga lärare använder sig av olika webbtjänster för att hitta material och läromedel på 

internet.  
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Genom informationssökning via Google.se kunde Tomas visa sina elever bilder på djur. 

Denna typ av användningssätt benämner Svensson (2008) ”IT som verktyg” och innebär att 

pedagogen använder sig av olika verktyg, som ligger i fokus för elevens lärande. Svensson 

nämner att informationssökning bland annat är ett sådant verktyg. Utifrån Svenssons 

beskrivning av ”IT som verktyg” kunde jag observera att Tomas till en viss mån inte använde 

IKT i engelskundervisningen på det sätt som Svensson beskriver. Detta då Tomas använde sig 

av Smartboarden för att visa eleverna något på skärmen, utan att de själva fick söka aktivt. 

Enligt Svensson är det inte pedagogens uppgift att förmedla kunskap, utan att vägleda 

eleverna till att själva söka information och på så sätt fungera som en handledare (ibid, s. 52). 

Utifrån Svenssons perspektiv kräver IKT i undervisningen följaktligen verktyg för varje elev, 

för att kunna använda ”It som verktyg” enligt Svensson. Det som framgår i mina 

observationer är att hos Hanna och Marie fick eleverna arbeta aktivt med 

uppföljningsaktiviteter som var kopplade till materialet som användes i dessa webtjänster. 

Olikheten mellan lärarna visade sig hos Tomas, då han enbart använde webtjänsten för att 

visa eleverna något utan att de själva fick arbeta aktivt.  

 

Hela klassen tillsammans med Tomas gick igenom namn på djur som visades på skärmen. 

Både på svenska och på engelska. Samtidigt frågade Tomas på engelska om eleverna kände 

igen några djur som visades på Smartboarden. Han upprepade sig även på svenska. En flicka 

som räckte upp handen berättade, att när hon åkte till Dubai med sin familj, så såg hon en 

kamel och hon berättade även att de fick rida på kameler i öknen. Då Tomas frågade eleverna 

om de visste vad en öken var så var det många elever som svarade nej. Tomas valde därför att 

visa eleverna ett klipp på kameler i öknen via Youtube. Tomas använder IKT i 

undervisningen för att utnyttja språkliga och virtuella miljöer, som fysiskt finns på andra 

platser i världen. Denna användning av IKT i språkundervisningen, påminner om det som 

Svensson kallar för ”IT som arena”. Enligt Svensson innebär användningssättet att pedagogen 

skapar nya världar för lärande (Svensson, 2008, s. 54). I detta fall innebär det att pedagogen 

för in främmande länder, språk och kulturer i klassrummet. Svensson menar att tekniken 

hjälper oss att föra in den värld, som finns utanför och hjälper oss på så sätt att skapa ett 

sammanhang (ibid, s. 63). Vidare hävdar Svensson att språkundervisningen handlar om att 

skapa förståelse för och insikt i det land som språket talas i (ibid, s. 24). Då det inte alltid är 

praktiskt möjligt att vistas i andra kulturella sammanhang, kan den moderna 

informationstekniken skapa virtuella världar för lärandet. På så sätt utvecklas inte bara 
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elevernas språk, utan även deras förståelse för målspråkets kultur och det internationella 

perspektivet som läroplanen verkar för (Lgr 11, s. 9).  

 

Tomas avslutade lektionen med ett Memory spel via en applikation, där djur som tidigare 

visades på Smartboarden även visades i spelet. Spelet gick ut på att eleverna skulle para ihop 

rätt namn på djuret, till rätt bild på djuret. Två och två, i par, turades eleverna om att gå fram 

till Smartboarden och peka på skärmen. Genom detta spel fick eleverna omedelbar respons på 

om de hade parat ihop rätt namn till rätt djur. Detta användningssätt kan kopplas till det 

behavioristiska synsättet på lärandet som Svensson benämner ”IT som automat” (Svensson, 

2008, s. 50). Memory spelet där eleven får omedelbar respons, fungerar här som en 

undervisningsmaskin. Enligt svensson som hänvisar till Skinner (1968) är 

undervisningsmaskinerna av karaktären fråga-svar. I språkundervisningen presenteras detta 

synsätt av olika typer av ifyllningsprogram (Svensson, 2008, s. 51).  

 

Samtliga pedagoger anger i intervjuerna att undervisningens form och innehåll är viktig. 

Hanna berättar att IKT i språkundervisningen är både bra och viktig, då undervisningens 

innehåll kan varieras för eleverna. Hon berättar även att det är viktigt att hålla elevernas 

intresse vid liv, för att alla lär sig på olika sätt. Genom att variera sin undervisning i engelska, 

med användning av bland annat av IKT, anser Hanna att hon kan nå ut till fler elever. Vidare i 

intervjun berättar Hanna, om att hon försöker använda IKT under hela undervisningstiden i 

engelska och att eleverna då får arbeta aktivt. Detta påminner om Svenssons (2008) ”IT som 

verktyg”, som behandlar hur IKT i språkundervisningen används ur en konstruktivistisk syn 

på lärandet och där eleven tillåts arbeta aktivt. Även Marie berättar att undervisningens form 

och innehåll är viktigt, men att IKT nödvändigtvis inte är det bästa alternativet för att 

undervisningens innehåll och ändamål ska nås ut till eleverna. Hon menar att det finns en risk 

att IKT blir ett eget ämne och hävdar att användningen av IKT i engelskundervisningen inte 

får ersätta något annat, eller vara bättre än något annat, då IKT verktyg kan gå sönder eller 

behöver service. Tomas berättar i intervjun att innehållet i engelskundervisningen är viktig, 

eftersom att barnen får höra språket ”på riktigt” och inte bara från honom. Detta skriver 

Svensson om, där han poängterar att språkundervisningen har en viktig uppgift i en alltmer 

globaliserad värld (Svensson, 2008, s. 107). Vidare i intervjun förklarar Tomas att han 

försöker använda, om det finns tillgängligt och lätt att få tag på, teknikstödda läromedel för 

interaktion med målspråkstalare. Enligt svensson handlar språkutbildningen om att skapa 

inlevelse samt att föra in språk och kulturer i klassrummet (ibid).  
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7. 2 Faktorer som påverkar IKT användningen  

 

7.2.1 Tid 

I en intervjufråga om vilka faktorer som lärarna upplever påverkar arbetet med IKT, är det 

tydligt att lärarna är ense om, att tiden är den viktigaste ramfaktorn som avgör hur deras 

undervisningsprocess går till. Vid intervjun förklarar samtliga lärare, att digitala verktyg där 

bland annat Ipads nämns, skapar en del problematik i undervisningen. Marie nämner att tiden 

går mest åt till att starta digitala verktygen som ska användas. Till skillnad från Marie, berättar 

Tomas och Hanna, att tiden går mest åt till att hjälpa samtliga elever att komma igång med 

aktiviteterna. I likhet med Marie, observerade jag hos Hanna att den schemalagda tiden för 

ämnet engelska var ca 40 minuter. Hanna nämner tiden som en ramfaktor, som omöjliggör en 

del aktiviteter i engelskundervisningen. Hon menar att eleverna i hennes klass inte har 

kunskaper om hur Ipads ska användas för aktiviteter på engelska. Därför anser Hanna att det 

är lättare att använda Smartboarden, för att hitta material på internet som är anpassande 

kunskapsmässigt i nivå med eleverna. Enligt Lundgren (1972) är tiden en ramfaktor som 

påverkar vad som ska prioriteras i undervisningsprocessen. Även Estling Vannestål diskuterar 

detta, då hon tar upp hur problematiskt det kan bli med elevernas datorkunskaper och vikten 

av ett krav på pedagogen, att hitta material och aktiviteter på en lämplig nivå. Vilket i sin tur 

medför tidsbrist för pedagogerna (Estling Vannestål, 2009, s. 21).  

 

Vid observationen hos Tomas, noterade jag att undervisningen i engelska pågick i ca 60 

minuter. Trots att den schemalagda undervisningstiden för ämnet engelska, var mycket längre 

hos Tomas än hos Marie och Hanna, berättar Tomas att aktivitetsflödet påverkar hur hans 

undervisning ser ut. Han menar att tiden går både åt till att hjälpa eleverna komma igång med 

aktiviteterna och att skapa en pågående övergång mellan aktiviteterna. Tomas anser även att 

IKT verktygen påverkar hur övergången ser ut mellan aktiviteterna. Han menar att det ibland 

tar tid att få igång ett verktyg eller det teknikstödda läromedlet, som ska användas i 

undervisningen. Även Von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) skriver om detta, att 

tekniken är en faktor som komplicerar den pedagogiska idén (ibid, s. 80). Detta påminner om 

Stensmo som skriver om tempo (Stensmo, 2008, s. 15). Stensom menar att tempo innebär ett 

högt och jämt aktivitetsflöde, där man inte tappar arbetsmomentens flöde i den pågående 

processen (ibid.). Det innebär för lärarna att de behöver planera fler arbetsmoment i förväg, 

ifall ett moment inte fungera helt i klassrummet. Vilket i sin tur också medför tidsbrist för 

pedagogerna.  
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Marie berättar att hon helst inte använder IKT i undervisningen. Hon menar att det inte beror 

på att hon inte har kompetens inom IT-området. Utan att tiden går till att förflytta sig till en 

annan sal och att tiden inte används effektivt då. Lundgren (1972) skriver om tiden, som den 

viktigaste faktorn som påverkar undervisningsprocessens utformning (ibid, s. 333). Marie 

berättar att det är svårt att få tiden att användas effektivt, när undervisningen i ämnet engelska 

är schemalagd under en kort tid. Skolan där Marie är verksam i har en egen gemensam 

datorsal. Under intervjun berättar Marie att det innebär att hon och andra lärare på skolan 

måste boka en tid i förväg för att få tillträde till salen. Men det innebär också menar Marie, att 

hon måste göra en tydlig planering mellan lektionerna, för att en stor del av tiden inte ska gå 

till övergången mellan salarna. Detta skriver Stensmo om, att läraren bör vara väl strukturerad 

mellan olika segment (Stensmo, 2008, s. 14). Stensmo menar att olika segment i 

klassrumsprocessen bör har mjuka övergångar, samt att eleverna bör vara medvetna om de 

olika övergångarna, för att den schemalagda tiden ska användas effektivt. Tiden är således en 

ramfaktor som påverkar och begränsar undervisningen i klassrummet utifrån ramfaktorteorin 

(ibid, s. 35). 

 

7.2.2 Budget  

Vidare i intervjufrågan om vilka faktorer som lärarna anser påverkar IKT användningen, var 

tiden en ramfaktor som samtliga pedagoger ofta kopplade till budget. Marie nämner att den 

schemalagda tiden skulle kunna användas mer effektivt, om varje klassrum var utrustad med 

IKT verktyg. Vidare berättar Marie att det inte är möjligt eftersom att skolan som hon är 

verksam i, vill hålla sig till den lokala budgeten och gör därmed andra prioriteringar. På så 

sätt menar Marie att hon inte kan använda IKT i engelskundervisningen lika ofta som hon 

vill.  

 

Tomas och Hanna talar båda om att det vore önskvärt med fler fritidspedagoger eller vikarier 

som hjälper till i undervisningsprocessen, men att det är en fråga som berör verksamhetens 

lokala budget. Hanna berättar att hon vill att hennes elever ska arbeta mer aktivt själva. Men 

att detta inte är möjligt, eftersom många av hennes elever inte vet hur de ska komma igång 

med aktiviteterna, med Ipads bland annat. Hanna menar att hon ofta känner sig otillräcklig, 

eftersom tiden inte räcker till för att hjälpa alla elever. Hon berättar att hon behöver hjälp av 

fler personal som hjälper eleverna att komma igång med aktiviteterna, via de digitala 

verktygen som ska användas. Men också att eleverna har olika behov och behöver olika tid på 
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sig, för att komma igång eller genomföra en aktivitet. Stensmo talar också om detta och 

menar att elever behöver olika lång tid på sig för att lösa en viss uppgift. Stensmo menar även 

att det innebär att verksamheten i klassrummet, bör vara organiserad så att eleverna får arbeta 

i sin egen takt (Stensmo, 2008, s. 47).  

 

Även Tomas liksom Hanna, berättar att det är önskvärt med fler personal, som hjälper till i 

klassrummet. Tomas menar att stöd och hjälp av annan personal underlättar flödet mellan 

aktiviteterna i användningen av IKT. Vidare i intervjun berättar Tomas att det finns oändligt 

med bra läromedel på internet. Han menar dock att bra läromedel, via olika webbtjänster och 

applikationer ofta inte är kostnadsfria. Detta påminner om Von Schantz Lundgrens & 

Lundgrens (2011) studie, som skriver om att utbudet av digitala läromedel är oändlig (ibid, s. 

83). Dock talar forskarna om detta i en fråga om pedagogerna didaktiska och pedagogiska 

kompetens. Von Schantz Lundgren & Lundgren menar att det ökade utbudet av läromedel, 

via den digitala tekniken, samtidigt ställer nya krav på lärares didaktiska och pedagogiska 

kompetens (ibid, s. 87).  I intervjun med Tomas talar han om att hitta bra läromedel snarare är 

en fråga om ekonomiska resurser, som rör verksamhetens budget. Skolornas budget är således 

en ramfaktor utom lärarnas kontroll, som begränsar och försvårar pedagogernas användning 

av IKT i engelskundervisningen (Stensmo, 2008, s. 35).  

 

7.2.3 Andra faktorer  

Vid observationerna hos Hanna och Marie noterade jag att eleverna satt i grupper om fyra till 

fem elever. I intervjun talar Hanna om stora barngrupper. Hanna menar att planlösningen av 

elevernas arbetsbänkar är en viktig begränsningsfaktor. Hon berättar att det påverkar både hur 

undervisningen utformas och hur eleverna arbetar med digitala verktyg. Till skillnad från 

Marie, har Hanna förutsättningen att få hjälp av en fritidspedagog. Men trots detta talar Hanna 

om att hon ibland inte hinner med att tillgodose elevernas behov. Som tidigare nämnt, 

upplever Hanna att hennes elever inte har kunskaper om hur en del digitala verktyg används. 

Hon menar att bänkar i grupper möjliggör undervisningsprocessen, på så sätt att grupperna 

underlättar olika aktiviteters utformning, genom att eleverna tar hjälp av varandra. Även Von 

Schantz Lundgren & Lundgren tar upp detta, att eleverna hjälper varandra i första hand 

istället för att be om lärarens hjälp (Von Schantz Lundgren & Lundgren, 2011, s. 86, 88). 

Även Stensmo tar upp rummet som en ramfaktor som påverkar undervisningsprocessen 

(Stensmo, 2008, s. 35). Marie talar i intervjun om att det är besvärligt att förflytta material 
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från sal till sal. Hon menar att hon endast har tillgång till de digitala verktygen i skolans 

gemensamma datorsal och att det försvårar planering av undervisning. Marie berättar att hon 

ibland har glömt material i sitt klassrum, som ska användas i undervisningsprocessen och 

menar att det i sin tur påverkar hur undervisningen utformas.  

 

I intervjun talar samtliga lärare om personramar. Både Tomas och Hanna berättar i 

intervjuerna, att elevernas bristande kunskaper, om hur digitala verktyg ska användas 

påverkar hur undervisningen utformas. Som ovan nämnt berättar Hanna i intervjun om 

elevernas bristande kunskaper i att hantera verktygen i en rumsligfaktor. Dock talar Tomas 

om detta i en faktor om personramar. Tomas upplever att hans elever har en tendens att bli 

passiva, när de inte vet hur digitala verktyg ska användas för olika typer av aktiviteter. Utifrån 

ramfaktorteorin präglar elevers behov och förutsättningar hur verksamheten i klassrummet 

formas (Stensmo, 2008, s. 37). För en del av Tomas elever är IT relativt nytt. Tomas berättar i 

intervjun att man ofta tar förgivet, att barnen ska kunna veta hur det mesta inom IT området 

fungerar. Detta eftersom de kommer i kontakt med teknologin redan i förskolan, menar han. 

Detta tar även Warschauer upp i sin studie, att IT är ett nytt fenomen i skolans värld. 

Warschauer skriver i sin studie att lärare och elever inte vet hur man på ett effektivt sätt ska 

använda IKT i undervisningen för ett gynnsamt lärande (Warschauer, 2006, s. 63, 64).  

 

Håkansson Lindqvists (2015, s.72) samt Von Schantz Lundgrens och Lundgrens (2011, s. 84) 

undersökningar, visar att pedagoger behöver lär sig hur man bäst utnyttjar IKT, som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen. Håkansson Lindqvist skriver om att det finns en risk 

för att pedagogers inställning till IKT bleknar, vilket i sin tur skulle medföra att pedagoger 

inte utnyttjar alla möjligheter som IKT användningen i språkundervisningen förväntas bidra 

till (Håkansson Lindqvist, 2015, s. 83). Även Hanna anser att det krävs som lärare, att man 

har ett kreativt tänkande för att hitta möjligheter till skapande med IKT. I skolverkets rapport 

tar man upp, att lärarnas undervisning är den viktigaste faktorn, som påverkar elevernas 

lärande samt att den digitala tekniken är ett viktigt hjälpmedel i undervisningen, om det 

används på rätt sätt (Skolverket, 2015, s. 4). Kopplat till ramfaktorteorin är pedagogernas 

kompetens, erfarenhet och utbildning avgörande för undervisningsprocessen möjligheter 

(Stensmo, 2008, s. 35). 

 

Marie som har varit verksam lärare i skolan under en lång tid, berättar att både erfarenhet och 

kompetens avgör hur undervisningen formas och ser ut. Hon menar att hennes erfarenhet 
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hjälper henne bland annat att genomföra en god planering. Enligt Lundgren är pedagogers 

erfarenheter och kompetens avgörande för hur undervisningen ser ut i klassrummet 

(Lundgren, 1999, s. 33).  

 

 

8. Slutdiskussion  
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett antal lärare använder IKT i 

engelskundervisningen i årskurserna 1-3, samt om vilka andra faktorer än lärarnas digitala 

kompetenser som lärarna upplever påverkar deras arbete med IKT. Med tanke på den digitala 

teknikens intåg i skolans värld, anser jag att den vetenskapliga relevansen kring detta ämne är 

aktuellt. Undersökningen utgår ifrån ett lärarperspektiv, för att undersöka om och hur 

informanterna anser att deras undervisning påverkas med IKT i ämnet engelska. Fokus har 

lagts på möjliga ramfaktorer, som lärarna uttrycker påverkar IKTs användningsområden. För 

att besvara undersökningens syfte har jag utgått från dessa frågor: Hur använder lärarna 

informations- och kommunikationsteknik i undervisningen i engelska och på vilka arbetssätt, 

samt vilka verktyg använder sig lärarna av för att utforma undervisningen med hjälp av IKT? 

Vilka faktorer uttrycker lärarna finns i deras arbete med IKT i engelskundervisningen? 

 

Utifrån mitt empiriska material som jag har samlat genom observationer och intervjuer och 

som jag sedan har analyserat, framgår det att flera användningsområden med IKT i 

undervisningen förekommer i ämnet engelska. Men också att det finns förutsättningar och 

hinder som underlättar eller begränsar lärarnas arbete med IKT i undervisningen.  

 

Resultat från denna studie visar att IKT har en plats i flera användningsområden i 

engelskundervisningen. Tillgången till den digitala tekniken visade sig vara god på skolorna. I 

allt från videoklipp till informationssökning, hade den digitala tekniken ett utrymme i 

undervisningsprocesserna. Utifrån Svenssons (2008) användningsområden där IKT 

kategoriseras i tre olika användningssätt, visar resultat av denna studie att samtliga 

användningsområden tillämpades av lärarna. Dessa användningsområden var IT som automat, 

IT som verktyg, och IT som arena. Genom undersökningarna av hur IKT användningen såg ut, 

var avsikten att analysera och diskutera vilka faktorer, som lärarna upplever påverkar deras 

arbete med IKT. Det framgår av denna studie, att faktorer som till exempel tid och budget, 
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som även Stensmo (2008) skriver om, utgör ramfaktorer i arbetet med IKT. Samtliga lärare 

talar bland annat om att tiden är den faktor som mest begränsar deras undervisning med IKT. 

Även Lundgren skriver om att tiden är den ramfaktor som till stor del avgör och begränsar 

undervisningen (Lundgren, 1972, s. 333). På grund av tidsbrist menar Lundgren även att 

lärare tvingas göra andra prioriteringar i undervisningen (Lundgren, 1972, s. 42).  

Som framgår i Håkansson Lindqvists studie är det lärarens kompetens som är avgörande för 

hur framgångsrik IKT användningen blir i undervisningen (Håkansson Lindqvist, 2015, s. 

75). Detta stöds även av Von Schantz Lundgren & Lundgren (Von Schantz Lundgren & 

Lundgren, 2011, s. 85). Min studie visar att lärarna upplever att olika faktorer i skolans 

verksamhet, begränsar deras undervisningsprocess med IKT. Men också lärarnas kompetens 

diskuteras i analysen, inom faktorn personramar. Dock inte i lika stor utsträckning som de 

andra faktorerna. I denna studie framgår det att både tid och budget är två ramfaktorer, som 

samtliga lärare anser framförallt har mest inflytande och är avgörande för hur deras arbete 

med IKT utformas i undervisningen. Denna undersökning är gjord i en mindre skala, men 

visar att arbetet med den digitala tekniken, inom skolornas verksamhet begränsas av några 

olika ramfaktorer som lärarna uttrycker finns. I praktiken är det inte realistiskt att 

pedagogernas digitala kompetenser enbart är en faktor, som har en inverkan på användningen 

av IKT.  

 

Då forskning har visat att det finns goda skäl till att använda IKT i engelskundervisningen. 

Samt att det finns oändligt mycket material via den digitala tekniken, som just är lämpad för 

undervisning med IKT i ämnet engelska. Har undersökningens bakomliggande 

problemformulering varit, varför IKT sällan används i undervisningen i engelska. Denna 

studie ger stöd och tips, för hur olika användningsområdena med IKT kan se ut i 

engelskundervisningen. Dock ger inte denna studie ett konkret svar på hur användningen av 

IKT kan ökas i ämnet engelska. Utan den ger stöd för många olika ramfaktorer, som antingen 

möjliggör eller begränsar och som lärare behöver bli medvetna om, för att kunna påverka och 

nå ett framgångsrikt och hållbart arbete med IKT. Genom denna medvetenhet, är 

förhoppningen att lärarna i förlängningen kan påverka sitt arbete med IKT för att motverka de 

begräsningar som finns.  

 

Mot bakgrunden av olika ramfaktorerna som finns och som begränsar lärarnas undervisning, 

kan denna studie fungera som utgångspunkt för diskussion, om hur skolornas verksamhet kan 

involveras, för ett didaktiskt utvecklingsarbete med IKT i engelskundervisningen. Detta hade 
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gynnat både skolornas och lärarnas professionalism och i förlängningen hade det även gynnat 

eleverna samt ett ökat och hållbart didaktiskt arbete av IKT.  

Som tidigare nämnts i metod delen har det varit svårt att få tag på informanter att medverka i 

underökningen. Jag anser att det kan vara värt att reflektera kring anledning till detta. Det 

finns två perspektiv att ta hänsyn till. Att denna studie undersöker hur användningen av IKT 

ser ut i ämnet engelska, något som informanterna i bortfallet varpå svarade på att ett arbete 

med IKT sällan förekommer i deras undervisning i engelska, vilket kan vara anledningen till 

att informanterna tackade nej till att medverka i undersökningen. Att denna studie även vill ta 

reda på vilka faktorer som finns, där fokus ligger på hur lärarna upplever att IKT begränsar 

deras arbete med IKT. Vilket innebär att undersökningen sker under lärarnas tid och gör det 

mer tilldragande för informanterna i bortfallet att inte medverka. Då det framgår i studiens 

resultat att tiden är den faktor som mest begränsar läraren, skulle man kunna säga att det finns 

en koppling mellan studiens resultat och vad som kan tyckas vara en brist på empiriskt tyngd.  

 

 

9. Vidare forskning  
Denna studie ger en inblick i några lärares användningssätt med IKT i ämnet engelska. Dock 

ger inte studien svar på frågan om användningen av IKT främjar elevernas språkinlärning. 

Detta anser jag kan kopplas till en ny forskningsfråga och ett nytt område att studera i 

engelskundervisningen.  Därför skulle IKT användningen ur ett elevperspektiv vara intressant 

att belysa. Hur ser eleverna på IKT användningen i engelskundervisningen? Främjar 

användningen av IKT elevernas språkinlärning? 
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11. Otryckta källor 
Observation med Hanna: 2016-04-29  

Intervju med Hanna: 2016-04-29, 20:47 minuter 

Observation med Marie: 2016-03-22 

Intervju med Marie: 2016-03-22, 25:01 minuter 

Observation med Tomas: 2016-03-17 

Intervju med Tomas, 2016-03-18, 23:11 minuter 

 

Intervju 2 med Hanna: 2016-06-13, 11:07 minuter 

Intervju 2 med Marie: 2016-06-09, 09:22 minuter 

Intervju 2 med Tomas: 2016-06-07, 07:32 minuter 

 

 

12. Bilagor  
Intervjuguide 1: 

Personlig bakgrund: 
- Kön 
- Ålder 
- Utbildningsbakgrund 
- Antal verksamma år i läraryrket  
- Undervisar i årskurs 

 
IKT i undervisningen: 

1. IKT står för informations- och kommunikations teknologi och innebär användning av 
olika tekniska resurser i utbildningssammanhang.  
Kan du definiera vad IKT innebär för dig?  
 

2. Hur länge har du arbetat med IKT i engelskundervisning? 
 

3. Använder du IKT regelbundet? Hur ofta använder du IKT eller digitala verktyg i 
engelskundervisningen?  

 
4. Hur ser arbetet med IKT ut i din engelskundervisning? 
- Vilka IKT verktyg använder du?  
- Använder du olika verktyg till olika ändamål i engelskundervisningen?  

Om du gör det, varför?  
- Vilka digitala verktyg har fungerat bra/mindre bra? 
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- Arbetar eleverna interaktivt eller används IKT enbart för att visa eleverna något på 
tavlan, t.ex. vid genomgång.?  

 
5. I vilket syfte använder du IKT i engelskundervisningen? 
6. Använder du IKT för att du bör göra det enligt läroplanen och/eller för att du själv 

anser att det är gynnande för eleverna? Om ja, på vilket sätt anser du att det är 
gynnande? 
 

7. Vilka är de främsta skälen till att du använder IKT i din engelskundervisning?  
8. Vad motiverar dig till att integrera mer IKT i engelskundervisningen, om det är fallet?   
9. Vad anser du är de största begränsande faktorerna för att integrera mer IKT i 

engelskundervisningen?  

- Vilka begränsningar och hinder har du stött på?  

10. Anser du att IKT i engelskundervisningen kan bidra till högre måluppfyllelse för 
eleverna? Om ja, på vilket sätt?  

11. Utifrån dina egna erfarenheter, anser du att någon elevgrupp med särskilda behov eller 
inlärningsstilar är särskilt gynnande av mer IT baserad undervisning?  

- Vilken grupp och på vilket sätt? 
 

Digital kompetens: 
12. Hur upplever du din egna digitala kompetens? På en skala till 1-5. Låg, medel, hög.  

Om du upplever att din kompetens är låg eller medelmåttlig, vad anser du att du 
behöver för att få eller utveckla den kompetensen?   
 

13. När du använder IKT i undervisningen, tar du hjälp av kollegor eller annan personal 
på skolan när det gäller IT frågor?  

14. Vad anser du att du behöver för IT-kompetens för att möta dina elevers IKT relaterade 
behov till IKT användning? T.ex. tekniska problem.  

15. Har det funnits någon utbildning som du blivit erbjuden och/eller gått på? 
- Om så är fallet, anser du att utbildningen gav dig ett större förtroende för att 

använda IKT i engelskundervisningen? 
 

16. Finns det någon vidare synpunkt du vill föra fram när det gäller:  

- Användning av IKT i engelskundervervisning? 

- Effekterna av IKT användning i engelskundervisning? 

- Kompetensutveckling inom IT-området? 

 

 



	 37	

Intervjuguide 2 (intervju 2) 

• Anser du att kompetens, erfarenhet och utbildning påverkar arbete med IKT i 

engelskundervisningen? I så fall, hur? 

• Vilka faktorer (budget, tid, rum, form, innehåll och personal) anser du finns och har en 

inverkan i användningen av IKT i undervisningen?  

• Hur påverkar dessa faktorer möjligheten till ett arbete med IKT? 

• Finns det faktorer som underlättar eller möjliggör IKT användningen? I så fall, vilka 

och hur? 

• Vad upplever du är den mest begränsade faktorn som utmanar eller begränsar 

undervisningen med IKT?  

• Tror du att tillgången till resurser påverkar hur undervisningsprocessen med IKT ser 

ut? I så fall, vilka och hur? 

•  Finns det vidare synpunkter som du vill tillägga? 


