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Abstract 

Today, information and communication technology (ICT) is something given in the Swedish school system. 

This study aims to discuss how English teachers use ICT in the English classroom. Three active English 

teachers were interviewed about their use of ICT and the effect of ICT on pupils’ motivation. The teachers 

were also asked about their view on the differences in the language between school English and extramural 

English and if this causes any issues in the classroom. The result showed that the teachers’ views varied on 

all three accounts. The use of ICT varied in both frequency and way of use, mostly because of uncertainty 

with digital tools. When it came to ICT and motivation one teacher thought that it does affect motivation 

positively, but the other two disagreed as they consider computers a norm to the pupils and thus not 

motivating. However, they all agreed that ICT could be used to motivate pupils if used in the right way. All 

three teachers believed school English and extramural English were different. The use of extramural 

English could both help and impede the pupils’ English skills. However, the three teachers handled these 

differences in language differently. 
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 Inledning 

”Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, 

politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i 

olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.” 

(Skolverket, 2011a:53) 

 

Ovan citat är från den gymnasiala ämnesplanen för engelska som pekar på att det språket 

idag är ett lingua franca i Sverige och används i många olika sammanhang. Det betonar 

vikten av engelska i ett globaliserat samhälle där eleverna måste få möjlighet att utveckla 

sitt språk inför framtiden; detta tar man alltså fasta på i skolan. 

 

Engelska har således ett starkt fotfäste i Sverige och enligt en undersökning från EF1 

(2017) var Sverige så sent som i fjol tvåa i världen när det gäller färdigheter i engelska i 

de länder där språket inte är modersmål. Detta tycks avspegla sig i svenska 

gymnasielevers slutbetyg från läsåret 2016/17 i kursen engelska 5; enbart 1,1 procent 

hade underkänt (betyg F) (Skolverket, 2017a). Om detta beror på skolans effektivitet eller 

på det stora inflytande engelska har i samhället är svårt att svara på.  

 

I det svenska samhället i stort är man ständigt omringad av teknik och på fritiden 

exponeras ungdomar kontinuerligt för engelska på internet, i till exempel litteratur, serier, 

filmer och datorspel. De behöver bara plocka upp smarttelefonen ur fickan för att komma 

åt internet. Statistik från Svenskarna och Internet (2017:18) visar att nästan 100 procent 

av ungdomar mellan 16–25 år äger en smarttelefon. Statistiken visar också att samma 

åldersgrupp främst använder internet i telefonen (Svenskarna och Internet, 2017:13). På 

internet är engelska det dominerande språket vilket innebär att det kontinuerliga bruket 

av internet medför en stadig exponering av engelska (Internet World Stats, 2017). 

 

Detta leder till frågan: om svenska ungdomar i vardagen exponeras för engelska, antingen 

om det är på internet, i datorspel, litteratur, serier, eller filmer lär de sig då så mycket 

engelska att skolundervisning i ämnet egentligen är överflödig? Något enkelt eller 

                                                 

1 Education First (EF) är ett internationellt företag som specialiserar sig på språkutveckling, kunskapsresor 

och utbyte av kultur (www.ef.com). 



6 

entydigt svar på den frågan kanske inte finns, men forskningsansatser görs och har gjorts 

för att närmare undersöka vad som faktiskt karakteriserar de kunskaper svenska 

ungdomar tillägnar sig i engelska utanför klassrummet, det vill säga den engelska de 

inhämtar genom sina fritidsaktiviteter (Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén 2012; 

Sundqvist & Olin-Scheller, 2015:1; Sundqvist, Henry & Korp, 2014). Sådan forskning 

kan kanske sätta fingret på ifall det finns något glapp2 mellan sådana kunskaper och de 

mål skolan har att uppnå genom undervisning i ämnet. 

 

Vid sidan av den frågan sätter andra faktorer ytterligare press på skolan och lärarna, till 

exempel den utveckling som engelskan genomgår som internationellt språk och den 

digitaliseringsprocess som kontinuerligt pågår i samhället. Hur ska engelsklärarna 

motivera sina elever för engelska som skolämne? Vilken engelska ska de lära ut? Behöver 

de lära ut engelska till ungdomar som via dator och telefon kommunicerar på det språket 

stora delar av dygnet? Digitala hjälpmedel är numera något självklart i det svenska 

klassrummet precis som i samhället i övrigt, men hur ska man arbeta med dem för att göra 

undervisningen effektiv?  Det är denna utmaning som engelsklärarna sannolikt står inför. 

Om eleverna själva har uppfattningen att de kunskaper de redan har hämtat in på fritiden 

är tillräckliga, är de problemen som nämns ovanför säkert inte så lätta att hantera. Med 

tanke på att elektroniska hjälpmedel inte bara är en självklar del av deras vardag, utan 

också kan vara stimulerande i sig för många, är det intressant att ställa frågan om och hur 

IKT (informations- och kommunikationsteknik, eller digitala hjälpmedel) används som 

pedagogiskt verktyg i engelskundervisningen samt om användandet av IKT i 

undervisningen anses vara motivationshöjande? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och i vilken mån svenska gymnasielärare 

använder IKT som ett pedagogiskt verktyg i engelskundervisningen samt hur detta kan 

påverka elevernas motivation att lära sig engelska.   

  

 

                                                 

2 ”Glappet” är ett begrepp som används för att beskriva problematiken mellan skolengelska och 

fritidsengelska (Sundqvist 2009; Sundqvist & Olin-Scheller 2013). Detta diskuteras vidare i avsnitt 3.3. 
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Frågeställningar 

1. Hur och i vilken utsträckning används digitala hjälpmedel i 

engelskundervisningen på gymnasiet? 

 

2. Uppfattar verksamma lärare att det finns ett glapp mellan den engelska som 

eleverna hämtat in utanför klassrummet och den engelska de förväntas kunna för 

att nå målen i skolan? Hur påverkar i så fall detta engelskundervisningen?  

 

3. Hur ser lärarna på digitala hjälpmedel i klassrummet som ett motivationshöjande 

verktyg? 

 

 Metod 

Metoden för denna undersökning är en kvalitativ analys med fokus på semi-strukturerade 

intervjuer med verksamma lärare. Valet av denna metod gjordes i enlighet med syftet att 

undersöka lärares uppfattning och tankar om IKT samt om hur den påverkar elevers 

motivation i engelskundervisningen. På grund av studiens omfattning blir antalet 

intervjuer begränsat till tre stycken. Nedan följer en presentation av denna metod.  

 

Trost (1997:16) skriver att kvalitativa studier används om man är ”intresserad av att t.ex. 

försöka förstå människors sätt att resonera eller agera, eller av att särskilja urskilja 

varierande handlingsmönster.” Med detta menar han att om man vill undersöka 

människors åsikter, handlingar och tankar är kvalitativ analys det bättre 

tillvägagångssättet. Vidare skriver Kvale och Brinkmann (2014:17) att den kvalitativa 

forskningsintervjun även är ett verktyg när man vill komma bort från rena vetenskapliga 

förklaringar; när man istället vill se något ur olika individers synvinklar.  

2.1 Datainsamling 

Datainsamling har som tidigare nämnts skett i form av semi-strukturerade intervjuer, det 

vill säga med hjälp av specifika frågor med utrymme för uppföljningsfrågor. Kvale och 

Brinkman (2014:45) beskriver den semi-strukturerade intervjun som ett verktyg att 

använda när man ”söker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur 

undersökningspersonens eget perspektiv”. Intervjuerna har spelats in för att undvika 
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eventuella tolkningsfel som kan uppstå under själva intervjun. På så sätt blir det enklare 

att ordagrant gå igenom materialet i efterhand. Vidare skriver Trost (1997:52) att 

anteckningar ibland kan upplevas som störande för den som blir intervjuad. Om man 

istället använder sig av intervju blir det mer av ett samtal än en utfrågning.  

 

Kvale och Brinkman (2014:183) skriver om intervjuformer som olika verktyg beroende 

på forskningssyftet. Intervjuerna i denna studie har varit i form av begreppsintervju som 

används då man vill klargöra ett begrepp och diskutera kring det. I de aktuella intervjuerna 

är det begreppen IKT, glappet och motivation som står i centrum, närmare bestämt hur 

lärare uppfattar och arbetar med dem. Intervjufrågorna (Bilaga 1) är indelade tematiskt 

utifrån begreppen, men utformade i förhoppning om att ge samtalet ett dynamiskt flöde. 

Detta innebär att man vill hålla samtalet flytande och ge intervjupersonen utrymme att 

prata om sina upplevelser och känslor (Kvale och Brinkman, 2014:173). Trots att frågorna 

är tematiskt indelade skiljer sig intervjuerna från den strukturerade typen då det inte finns 

några fasta svarsalternativ. Vidare är ordningsföljden inte heller helt fast utan kan 

förändras beroende på samtalet (Stukát, 2011:44). Frågeformuleringarna är något 

varierande. De är främst öppna men direkta frågar förekommer, oftast som följdfrågor. 

De öppnare frågorna söker att bjuda in till andrafrågor enligt Kvale & Brinkman 

(2014:180f). Intervjuerna var cirka 30 minuter långa och skedde på platser där 

informanterna kände sig bekväma, det vill säga i hemmet eller på arbetsplatsen. Intervjun 

inleddes med en kort sammanfattning av studiens syfte samt lite information kring 

informanternas medverkan i studien, något som diskuteras mer i kapitel 2.2 om urval.  

 

Då antalet intervjuer är få är det svårt att göra en generalisering av studien, det vill säga 

anta att dessa tre lärare representerar de flesta lärares upplevelser och åsikter kring 

motivation och IKT. Detta innebär dock inte att studien blir irrelevant, utan ger en 

förståelse av hur några upplever och uppfattar området. Stukát (2011:136) skriver att en 

svagare form av generalisering, relaterbarhet, då kan bli mer aktuell. Detta bekräftar 

Kvale & Brinkman (2014:311) som påpekar att det inte är intressant om resultatet kan 

generaliseras i största allmänhet utan snarare om det kan ”överföras till andra relevanta 

situationer”. Det kan denna studie självklart inte utlova, men den kan förhoppningsvis 

vara en utgångspunkt för andra studier.   
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2.2 Urval 

I denna studie ligger fokus på lärares erfarenheter och uppfattningar snarare än rådande 

forskning. Tillsammans med syftet och frågeställningarnas formulering är intervju därför 

den passande metoden för denna undersökning. Tre lärare har intervjuats. Samtliga 

arbetar i olika skolor med olika huvudmän i en mellanstor stad i Sverige. Lärarna är i 

olika åldrar och har olika arbetslivserfarenhet av läraryrket. De kommer benämnas Lärare 

A, Lärare B och Lärare C.  

 

Valet av informanter grundar sig i bekvämlighetsprincipen, det vill säga vilka som var 

villiga att ställa upp. Nedanstående faktorer är centrala för undersökningen, men spelade 

inte in i valet av informanter.   

• Ålder 

• Huvudman 

• Arbetslivserfarenhet 

• Ämneskombinationer 

 

I tabellen nedan är de tre intervjuade lärarna presenterade utifrån de olika faktorerna för 

att ge en tydlig överblick av dem och deras skillnader och likheter. Informanterna är 

uppdelade i rader och i kolumnerna ses faktorerna. 

 

 

 Ålder Huvudman Arbetslivs-

erfarenhet 

Ämnen Program 

Lärare A  27 år Enskild 

huvudman A 

2½ år Engelska och 

religion 

El- och energiprogrammet, 

estetprogrammet och 

handelsprogrammet.  

Lärare B 29 år Enskild 

huvudman B 

3 år Engelska och 

svenska 

Naturprogrammet 

Lärare C 60 år Kommunal 

huvudman 

23 år Engelska och 

italienska 

Naturprogrammet och 

ekonomiprogrammet 
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Då studien fokuserar mycket på digitalisering kommer informanternas ålder att tas i 

beaktande. Det är ett stort åldersgap mellan informanterna något som dock inte ses som 

ett problem utan som en möjlighet till jämförelse. Även om deltagarna är alltför få för 

att någon generell slutsats ska kunna dras är denna faktor intressant. Det tycks nämligen 

finnas en allmän uppfattning att en större andel yngre använder elektronisk utrustning, 

trots att gapet mellan yngre och äldre minskat mellan åren gällande internetanvändning 

(Svenskarna och Internet, 2017:12). 

 

Könstillhörighet har inte beaktats i denna studie av framförallt två skäl. För det första är 

urvalsunderlaget alltför litet då det rör sig om tre personer för att några slutsatser ska 

kunna dras om könsskillnader. För det andra är skillnaden mellan könen i användandet 

av IT i vardagen mycket liten enligt en studie utförd av SCB (2017).  

 

Att en av informanterna arbetar på en kommunal skola medan de andra är anställda på 

två olika friskolor är intressant av flera skäl. Det kan till exempel innebära olika 

ekonomiska förutsättningar eller att huvudmännen kan fokusera på olika frågor vilket i 

sin tur kan påverka tillgången till digitala hjälpmedel, stöd från skolan och lärarnas 

undervisning. Arbetslivserfarenhet är också en intressant aspekt att undersöka eftersom 

det kan tänkas ge upphov till olika svar och tankar. En lärare som arbetat länge har 

större erfarenhet av elever och undervisning och alltså mer att jämföra med, än en lärare 

med kortare erfarenhet. Att ta upp lärarnas ämneskombinationer är relevant av den 

anledningen att informanterna kan tänkas yttra sig om eventuella skillnader mellan sina 

ämnen.  

2.3 Forskningsetiska principer 

2.3.1 Informationskravet 

Lärarna har vid förfrågan informerats om syftet med studien. Vid intervjuerna har de fått 

en påminnelse om syftet samt blivit informerade om de förändringar som gjorts sedan 

förfrågan skickades ut.  
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2.3.2 Samtyckeskravet 

Lärarna har alla samtyckt till att medverka till intervjuerna och att intervjuerna spelas in. 

De har även tillfrågats och samtyckt till att de tidigare nämnda faktorerna (se avsnitt 2.2) 

tas med i uppsatsen.   

2.3.3 Konfidentialitetskravet 

Alla lärare i studien är anonyma och inspelningarna används enbart till studien. Med tanke 

på vikten att värna om denna anonymitet kommer det transkriberade intervjumaterialet 

inte att ingå som bilaga. 

2.3.4 Nyttjandekravet 

Informationen från intervjuerna kommer enbart användas i forskningssyfte.   

2.4 Reliabilitet och validitet 

2.4.1 Reliabilitet 

Frågan om reliabilitet i denna studie handlar främst om intervjun och dess frågor. Kvale 

& Brinkmann (2014:295) varnar för att reliabiliteten kan påverkas av att man ställer 

ledande frågor och att man därmed mer eller mindre avsiktligt inverkar på svaret. Detta 

har tagits i beaktande vid formuleringen av intervjufrågorna, samt även vid själva 

intervjuerna.  

2.4.2 Validitet 

Denna studie avser att undersöka hur IKT används i engelskundervisningen samt hur detta 

påverkar elevernas motivation i engelska. Vidare ligger fokus på det så kallade glappet 

mellan fritidsengelska och skolengelska (se avsnitt 3.3). Metoden för denna studie är 

intervjuer och tre lärare har intervjuats. Studiens validitet bygger på att intervjufrågorna 

täcker in så många aspekter som möjligt av det område som undersöks, det vill säga IKT 

och elevers motivation i engelskundervisningen. För att åstadkomma så hög validitet som 

möjligt, formulerades frågorna först efter inläsning av relevant forskningslitteratur och 

andra bakgrundskällor (Kvale & Brinkmann, 2014:296). 
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2.5 Avgränsningar 

Studien är av begränsad omfattning. Detta har påverkat antalet informanter. Två av 

informanterna är under 30 år medan den tredje är 60 år. I en större studie hade det varit 

intressant och relevant att intervjua fler lärare i olika åldrar och med olika lång 

arbetslivserfarenhet. Detta i syfte att då undersöka om ålder eller arbetslivserfarenhet 

påverkar lärarnas användning av IKT i engelskundervisningen. 

 

 Forskningsbakgrund 

3.1 Centrala begrepp 

3.1.1 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

IKT, eller informations- och kommunikationsteknik, är en förlängning av begreppet IT, 

informationsteknik, som i sin tur är ett annat ord för datateknik. Båda betecknar de 

tekniska möjligheter som framkommit under de senaste årtiondena som ”insamling och 

bearbetning av information i form av digitala data” (NE, 2018). Dessa tekniska 

möjligheter kan till exempel vara, men är inte begränsat till, datorer, internet och 

telefoner. När man vill betona kommunikation mellan människor med hjälp av teknik 

pratar man istället om IKT. Emellertid anser vissa att det nätt och jämnt finns en skillnad 

mellan IT och IKT (Svenska datatermgruppen, 2016).  

3.1.2 Modersmål (L1) 

Modersmål, eller förstaspråk, är det, eller de språk man lär sig först som barn. I 

tvåspråkiga familjer kan barn ha två modersmål (NE, 2018). 

3.1.3 Andraspråk (L2) 

Andraspråk är språk som individen lär sig efter att modersmålet är fullständigt eller delvis 

inlärt. Detta kan ske i både formella och informella miljöer (NE, 2018). 

3.1.4 English as an International Language (EIL) 

EIL, eller English as an International Language, innebär att engelska är ett lingua franca, 

det vill säga ett kommunikativt verktyg för att komma över språkbarriärer. Begreppet 
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pekar inte på en specifik ”typ” av engelska såsom amerikansk engelska eller kinesisk 

engelska utan engelska på ett interkulturellt plan (Sharifian, 2009:2). 

3.1.5 English as a Native Language (ENL) 

ENL, eller English as a Native Language, är den variant av engelska som talas av personer 

som har engelska som modersmål (Nordquist, 2017a). 

3.1.6 English as a Foreign Language (EFL) 

EFL, engelska som ett främmande språk, beskriver den typ av engelska som talas av de 

som inte har engelska som modersmål. Det förekommer framförallt i områden eller länder 

där engelska inte är en vanlig form av kommunikationsmedel (Nordquist, 2017b). 

3.1.7 Received Pronunciation (RP) 

RP är en variation av brittisk engelska som inte är en specifik regional dialekt. Denna typ 

av engelska kallas även för BBC English och används som en standard för uttalsinlärning 

av brittisk engelska (Nordquist, 2017c; Dictionary, 2018). 

3.1.8 General American (GA) 

General American är, likt RP, en variation av amerikansk engelska som inte har en 

specifik regional dialekt. Den kallas även för network English och newscaster accent och 

används som en standard för uttalsinlärning av amerikansk engelska (Nordquist, 2017d). 

3.1.9 Extramural engelska (EE) 

Extramural betyder i detta sammanhang ”utanför klassrummets väggar” (Sundqvist, 

2009:1, 24–25) och kan jämföras med engelska begrepp som out-of-class learning och 

out-of-school learning. Extramural engelska betyder alltså mer eller mindre 

”fritidsengelska”. Begreppet pekar på allt lärande av engelska utanför skolan, både 

passivt och aktivt (Sundqvist, 2009:1, 24–25).  

3.2 Engelskundervisningen i Sverige 

Elever som går på gymnasiet i Sverige har generellt läst engelska i cirka åtta år. Samtidigt 

har de under alla dessa år ofta omgivits av engelska utanför skolan.  
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Läroplanen för gymnasiet (Lgy11) uttrycker flera förmågor, mål och kunskaper som 

eleverna ska ha utvecklat när de är klara med kursen. Det handlar bland annat om att 

undervisningen ska utveckla en ”språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig 

språk i och utanför undervisningen” (Skolverket, 2011a:53). Vidare ska undervisningen 

utveckla elevernas förmåga att kommunicera på målspråket och visa på kommunikativa 

strategier att använda sig av när språkkunskaperna inte räcker till. Läroplanen uttrycker 

således inte att eleverna ska tala, skriva eller förstå engelska perfekt utan att 

undervisningen ska utveckla deras förmågor och ge dem strategier som de kan använda 

senare i livet (Skolverket, 2011a:53). 

 

Vilket typ av engelska som ska utvecklas framgår dock inte klart och tydligt utan här finns 

en underliggande problematik (Skolverket, 2011a). Det man kan anta ska utvecklas i 

undervisningen är dock skolengelska, ett begrepp som många använder utan att faktiskt 

definiera vad det betyder. Pia Sundqvist och Christina Olin-Scheller (2015) beskriver 

skolengelska som helt enkelt engelska i skolan. Skolinspektionen (2011) använder samma 

term, men utan att definiera den. Därmed kvarstår problemet med att precisera vad exakt 

begreppet innebär. I denna studie kommer begreppet skolengelska att användas i syfte att 

lyfta fram vårdad engelska, det vill säga grammatiskt korrekt engelska. Detta kan 

inkludera flera stilregister, till exempel informellt och formellt språk, liksom litterär och 

akademisk engelska. 

 

När det kommer till vilken variant av engelska som ska läras ut är det oklart om det man 

förväntas lära ut i skolan är EIL, ENL eller EFL; det vill säga engelska som lingua franca 

eller engelska som ett främmande språk med någon modersmålsvariant som förebild. 

Samtidigt menar Skolverket att elevernas kunskaper i engelska ska öka ”individens 

möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett 

globaliserat studie- och arbetsliv” (Skolverket, 2011a:53). De menar alltså att eleverna 

ska kunna använda engelska i olika situationer och syften. Det ligger nära till hands att 

tro att detta beskriver en typ av lingua franca, även om det inte sägs explicit, det vill säga 

ett språk som används i ett kommunikativt syfte över språkbarriärer. Det framgår även 

tydligt att eleverna ska lära sig att prata och skriva språkligt korrekt. Kunskapskraven i 

både engelska 5 och engelska 6 betonar en bra struktur och sammanhängande språk 
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(Skolverket, 2011a:53). Vidare beskriver ämnets syfte att eleverna ska känna sig säkra i 

att använda språket.  

 

År 2017 kom en ändring i Lgy11, nämligen ett tillägg om att digitalisering blir krav från 

och med augusti 2018. Detta tillägg inriktas inte på något speciellt ämne utan är en 

ändring i skolans värdegrund och uppgift. Det man fokuserar på är ”[...] 

informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt” (Skolverket, 2017b). 

Då det är skolans uppgift att hantera digitalisering blir det lärarnas uppdrag att 

implementera det i samtliga ämnen, däribland engelska. Kursplanen i engelska nämnde 

redan sedan tidigare till exempel vikten av källkritik men nu blir det mer fokus på 

informationssökning och på att generellt kunna orientera sig digitalt med olika 

hjälpmedel. Tillägget i Lgy11 ställer högre krav på lärarna och deras kompetens, vilket 

naturligtvis väcker frågor, bland annat om kompetensutveckling. Detta diskuteras vidare 

i avsnitt 3.5. 

3.3 Engelska på fritiden 

Ett begrepp som ofta används för att beskriva ungdomars kontakt med engelska i 

samhället är prosumers. Begreppet är en sammandragning av orden consumer 

(konsument) och producer (producent/tillverkare). Detta betyder att man inte enbart är 

konsument av engelsk populärkultur (till exempel tittar på filmer), utan även en producent 

(fanfiction3, forum, datorspel, vloggar4) av denna kultur (Henry, Sundqvist & Korp, 2014; 

Olin-Scheller & Wikström, 2010). Ungdomarnas kontakt med engelska är inte enbart att 

vara mottagare (kommunikation och reception) utan även att vara aktiva användare av 

språket (produktion och interaktion).  

 

Svenskar är bland de bästa i världen på engelska bland de länder som inte har engelska 

som officiellt språk enligt en undersökning från EF (2017). Detta visar även Skolverket 

(2012) med en stor europeisk undersökning på elever i årskurs 9. Också Skolverkets 

                                                 

3 Fanfiction (engelskt låneord) innebär att fans (beundrare av kanske en film, eller bok) skriver egna 

historier som utspelar sig i någon fiktiv värld de beundrar. 
4 Förkortning av ordet ”videoblogg”, där personer filmar sig själva istället för att skriva en text som en 

vanlig blogg.  
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betygsstatistik från läsåret 2016/2017 (2017a) visar på att svenska elever är duktiga på 

engelska. Få elever får underkänt i engelska 5 (1,1 procent), den engelskakurs som är 

obligatorisk för samtliga program i gymnasieskolan. I engelska 6 är procenttalet på de 

elever som får underkänt något högre än i engelska 5 men fortfarande låg (2,5 procent). 

Värt att nämna är att dessa siffror endast gäller de som gått klart kurserna med fullständiga 

betyg; hur många som inte har något betyg framkommer inte (Skolverket, 2017a). 

Statistiken visar även på skillnader mellan yrkesförberedande program och 

högskoleförberedande program. I kursen engelska 5 har elever tillhörande 

yrkesförberedande program oftare underkänt än de som tillhör högskoleförberedande: 2,8 

procent respektive 0,2 procent. Det program som har högst procentantal med betyget F är 

fordon- och transportprogrammet där 4,3 procent av eleverna blir underkända. Det 

humanistiska programmet har det bästa resultatet, med 0 procent underkända elever 

(Skolverket, 2017a). Samma mönster återfinns i statistiken för läsåret 2015/2016 

(Skolverket, 2016b). 

 

Svenska elevers goda färdigheter i engelska kan ha flera orsaker varav en är att engelska 

är ett obligatoriskt ämne i skolan ända från årskurs 1 (Skolverket, 2011b). Andra orsaker 

kan vara att eleverna till stor del har föräldrar som är kunniga i engelska då även de gick 

i en skola när engelska var obligatorisk samt att eleverna i hög grad exponeras för 

engelska även utanför skolan (Skolverket, 2012). 

 

Skolan är alltså inte den enda miljö där eleverna kommer i kontakt med engelska, utan 

detta möte sker även på fritiden i så kallade informella lärandemiljöer. Svenska ungdomar 

behöver bara ta upp telefonen för att komma i kontakt med engelska. Internet är en stor 

del av deras liv enligt Statens medieråds undersökning (2017) som visar att 90–97 procent 

av ungdomar mellan 13–18 år använder sociala medier via telefonen. Till exempel lyssnar 

de på musik, tar del av videoklipp på YouTube, tittar på filmer eller serier och spelar spel 

(Statens medieråd, 2017). Det dominerande språket inom dessa områden är ofta engelska 

(men inkluderar också bland annat kinesiska och spanska) (Internet World Stats, 2017). 

Det bör tilläggas att många europeiska länder dubbar sina utländska tv-program, filmer 

och serier medan man i Sverige textar dem på svenska (Sundqvist & Olin-Scheller, 

2015:55). Även om textning på svenska sannolikt bidrar till att svenskar lär sig engelska, 
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är det värt att nämna att många elever idag inte har engelska som andraspråk, utan som 

tredjespråk på grund av det multikulturella samhället vi lever i idag. Det är heller inte 

givet att till exempel nyanlända elever har hjälp av engelskan via textade filmer och tv-

program.  

 

En fråga som uppstår är vilken engelska ungdomarna stöter på och lär sig av utanför 

skolan. Sundqvist (2009) kallar den engelskan för extramural engelska. Denna term är 

avsedd att täcka in både aktivt och passivt lärande av det engelska språket. Vidare 

menar hon att det är ett slags ”paraplybegrepp” som täcker in andra liknande begrepp 

som out-of-class learning och out-of-school learning. I denna studie används extramural 

engelska som en synonym för fritidsengelska, det vill säga den engelska som eleverna 

lär sig och använder utanför klassrummets väggar, både aktivt och passivt. 

 

Sundqvist och Olin-Scheller (2013) menar att extramural engelska, eller fritidsengelska, 

är den engelska som eleverna lär sig i informella miljöer. Vidare lyfter de fram en 

problematik som har att göra med fritidsengelska och skolengelska. De menar att ett 

glapp finns mellan dessa två ”typer” av engelska vilket kan leda till demotivation att 

lära sig engelska i skolan. Demotivation betyder “specific external forces that reduce or 

diminish the motivational basis of a behavioural intention or an ongoing action” 

(Dörnyei & Ushioda 2013:139). Termen syftar alltså på specifika yttre faktorer som 

påverkar motivationen negativt. En faktor som leder till demotivation är någonting som 

är så negativt att det kommer att dominera över de positiva faktorerna. Demotivation 

ska dock inte förstås som att de tar bort allt som påverkar motivationen positivt. 

 

Vidare skriver Henry (2013) om ett autenticitetsglapp i engelskinlärningen. Det han vill 

peka på är att engelska i skolmiljö inte är lika autentisk som den man möter på fritiden. 

Detta kan i sin tur medföra att eleverna anser att de inte behöver anstränga sig på 

lektioner i engelska därför att de lär sig det mesta utanför skolan. Där lär de sig den 

”riktiga” engelskan (Henry, 2013). Skolinspektionen (2011:8) tar också upp de två 

typerna av engelska med hänvisning till två olika kulturer, en i skolan och en utanför. 

En faktor som skiljer dessa åt för eleverna gäller känslan av säkerhet de upplever inför 

att faktiskt använda sig av engelskan. I skolan upplever eleverna sig mer osäkra på sin 
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förmåga att delta i diskussioner eller att svara på frågor. Skolinspektionen (2011:8) 

menar att det måste vara lika självklart att använda engelska i skolan som utanför.   

 

Att extramurala aktiviteter på engelska faktiskt förbättrar elevernas engelskfärdigheter 

finns det flera studier som visar. Sundqvist (2009) undersöker hur extramural engelska 

(EE) påverkar elever i årskurs 9:s muntliga produktion och vokabulär vilket leder till 

slutsatsen att det finns en korrelation. Den är något mer tydlig då det kommer till 

ordförrådet, främst i förhållande till de elever som spelar datorspel. Detta diskuteras 

vidare i kapitel 4.2. Olsson (2012) tittar istället på hur EE påverkar elevers 

skrivkunnighet. Hon finner en korrelation mellan elevers kontakt med EE och deras betyg 

i engelska. Elever som ofta har kontakt med engelska även på fritiden får högre betyg i 

engelska i skolan medan de som har mindre kontakt med engelska på fritiden då får lägre 

betyg. Även om detta tyder på att eleverna i fråga har lärt sig att uttrycka sig korrekt även 

på vårdad engelska (så kallad skolengelska), framhåller Olsson (2012) vikten av det 

informella språk ungdomar lär sig på fritiden. Hon menar att extramurala aktiviteter 

uppenbart kan ha en positiv påverkan på elevernas engelska både när det gäller informellt 

och formellt språk. 

 

Styrdokumenten gör inte någon särskild koppling mellan IKT och språkundervisning, 

även om de framhåller vikten av att använda IKT. Sundqvists och andras forskning tyder 

dock på att datorer och smarttelefoner har en bidragande effekt till ungdomarnas inlärning 

av engelska och, inte minst, till att de vågar och vill använda sina engelskkunskaper. 

Forskningen visar också på att teknik kan vara motivationsskapande. Frågan infinner sig 

därför om IKT kan nyttjas så att det överbryggar det glapp som en del forskare menar 

finns mellan EE och så kallad skolengelska. 

3.4 Informations- och kommunikationsteknik i skolan 

IKT nämns ofta i pedagogiska sammanhang och berör främst den digitaliseringsprocess 

som konstant sker i skolorna, det vill säga att man använder IKT som ett pedagogiskt 

verktyg. I denna studie används IKT synonymt med digitala hjälpmedel.  
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Användningen av IKT i undervisningen kan ge många fördelar och hjälpa till på flera sätt. 

Förutom att det är lätt att dela information mellan elever och lärare kan det också hjälpa 

elever med till exempel läs- och skrivsvårigheter. Det finns många olika 

uppläsningsprogram, ordböcker och rättstavningsprogram (så som StavaRex). Vidare 

kommer man också utanför klassrummets fyra väggar tack vare internet (IKT i 

klassrummet, 2018).  

 

Det finns dock även problem kring IKT. Ett av dessa är likvärdighet, något som UR 

Samtiden/Framtidens lärande (2017) tar upp i en paneldiskussion med flera ledande namn 

inom skolpolitiken. Deltagarna diskuterar bland annat tillgänglighet till tekniken och om 

att vissa skolor har sämre förutsättningar än andra, till exempel ekonomiska. Problemen 

kan även ligga på individnivå där man framhåller att elever har olika bakgrund, till 

exempel om de har föräldrar som inte är vana med teknik och därmed inte har samma 

förutsättningar att hjälpa sina barn (UR Samtiden/Framtidens lärande, 2017). 

 

Grönlund (2015) framför också åsikter om IKT som hjälpmedel i skolan och eventuella 

problem i samband med det. Ett av dessa är kostnaderna som han anser är ett stort 

problem. För det första är ny teknik dyr i inköp (en skoldator kostar i snitt 2000 kr per 

elev och år) och för det andra kostar de en hel del i underhåll. Även den tid som läggs ner 

på att underhålla och reparera datorerna, till exempel vid krångel eller uppdatering av 

programvara, måste räknas in i den totala kostnaden. Grönlund (2015) uppskattar 

totalsumman till cirka fem miljoner i en skola med 500 elever. I den tidigare nämnda 

paneldebatten (UR Samtiden, 2017) pratades det om likvärdighet, varvid kostnad är en 

central fråga; skolorna har olika ekonomiska förutsättningar, antingen de är kommunala 

eller enskilda. Även Riksdagen (2016:11) framför kostnadsproblem med hänvisning till 

att det finns ett stort investeringsbehov bland skolorna.  

 

Vidare finns ett problem där digitala hjälpmedel ses som en slags universell 

problemlösare; det finns på sina håll en slags övertro på tekniken. Detta är en fråga som 

inte bara handlar om kvaliteten på de hjälpmedel man använder (Riksdagen, 2016; Frodin, 

2017). Riksdagen (2016:7) menar att digitala hjälpmedel i sig inte ger något utan det krävs 

en pedagogisk tanke bakom. Grönlund (2014:152) uttrycker också att IT inte automatiskt 
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skapar en ”ökad måluppfyllelse” utan att det även kräver en satsning från skolorna. Han 

trycker på att IT är ett verktyg, inte ett mål. Med detta menar han att man inte ska använda 

IT för användandets skull; det är inte enbart en ersättare för penna och papper. Grönlund 

(2014:12) anser att man ofta motiverar användandet av IT som en lösning på de sjunkande 

resultaten i till exempel PISA-testerna. Han framhåller att forskningsrön talar emot att 

tekniken faktiskt skulle lösa problemet med sjunkande elevprestationer. För att IT ska 

bidra till att höja några resultat krävs det att man använder tekniken på rätt sätt, det vill 

säga ”att lärandet effektiviseras” (Grönlund, 2014:12) vilket också Frodin (2017) skriver 

i sin artikel.  

 

Digitaliseringen av skolan är trots de tvivel som framförts ovan ett ständigt pågående 

projekt med målet ”en dator per elev” eller ”en till en” (Grönlund, 2014:7). En rapport 

från Riksdagen (2016) visar att i gymnasiet är detta uppnått. Ett hinder i vägen är att med 

ny teknik och programvara följer behov av kompetensutveckling, något som inte alla 

skolor fokuserar på, vilket åter aktualiserar frågan om likvärdighet mellan skolor. Många 

lärare i både grundskolan och på gymnasiet uttrycker ett stort behov av 

kompetensutveckling inom IT (Riksdagen, 2016). Som redan nämnts i kapitel 3.2 kom 

nyligen en reviderad version av Lgy11 som ställer krav på digital kompetensutveckling i 

skolan för att bidra till förståelse för hur digitaliseringen påverkar både individ och 

samhälle (Skolverket, 2017b:3). Det är emellertid upp till kommuner och skolledare att 

se till att lärarkåren får den fortbildning som behövs. 

 

Bortsett från de mest uppenbara fördelar som IKT erbjuder, är det faktum att ungdomar 

idag i mycket hög grad använder smarttelefoner och datorer också en faktor att ta med i 

beräkningen. Tekniken uppfattas av allt att döma som tilltalande och kan därmed tänkas 

användas i motivationshöjande syfte. Rapporten från Riksdagen (2016:21) visar att flera 

studier talar för en motivationshöjande effekt av att använda digitala hjälpmedel i 

undervisningen. 

3.5 Motivation och lärande 

Motivation är en viktig del i lärprocessen. Elever som tror att de kan lyckas blir mer 

motiverade till att nå skolans mål (Skaalvik & Skaalvik, 2016). För att de ska ta till sig 
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den kunskap som lärs ut i skolan måste lärare skapa förutsättningar för motivation, något 

som inte alltid är det lättaste.  

 

Det finns många olika teorier inom området motivationsforskning. De berör allt från hur 

vi jämför oss med andra och hur vi värderar det vi ska lära oss, till målorientering och 

vidare till self-determination theory (SDT). Den sistnämnda utgår främst ifrån inre 

motivation men Ryan & Deci (2009) diskuterar även yttre motivation och hur det finns 

flera variabler att ta hänsyn till än bara regelrätt yttre påverkan. Inre motivation är 

beteckningen på den drivkraft man har när man självmant väljer att lära sig något som 

känns intressant, roligt och tillfredsställande. Belöningen är själva aktiviteten. Det är 

denna typ av motivation som ger den bästa lärsituationen. Yttre motivation kännetecknas 

istället av att man gör något därför att det är något utifrån som påverkar en eller för att 

den ansträngning man gör leder till något specifikt, till exempel beröm, eller rädsla för 

någon form av straff. Man tar till sig kunskap och lär sig för att till exempel få ett bra 

betyg, eller annan form av belöning utifrån (Ryan & Deci 2000; Ryan & Deci 2009). 

 

Många teorier och forskare menar att yttre motivation inte leder fram till någon form av 

autonomi. Autonomi innebär självbestämmande och i inlärningssammanhang står det för 

att individen självständigt söker efter kunskap. Ryan & Deci (2009:176) motsätter sig att 

autonomi enbart skulle vara kopplat till inre motivation. De menar istället att olika grader 

av autonomi även kan uppstå på grund av yttre motivation. Graden av autonomi beror på 

i vilken utsträckning en person uppfattar att hen har möjlighet till självbestämmande i en 

handling. Känner personen att den inte har någon autonomi kan det leda till amotivation, 

vilket innebär total avsaknad av motivation (Ryan & Deci 2000).  

 

Ryan och Deci (2000:61) menar att den första graden i yttre motivation är extern reglering 

som uppvisar lägst grad av självbestämmande, det vill säga högst grad av kontrollerat 

beteende. Med detta menas att man känner sig tvingad att utföra en handling, till exempel 

att göra läxor eller liknande för att undvika bestraffning eller för att få belöning (Ryan & 

Deci 2009:176; 2000:236). Nästa nivå, introjicerad reglering, innebär att man utför en 

handling för att undvika besvärliga känslor som skam och ångest. Den tredje nivån är 

identifikation och är mer intern, det vill säga den kommer inifrån personen själv. 
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Identifikation innebär att personen har identifierat något i handlingen som stämmer 

överens med vad den själv vill uppnå; man ser ett slags personligt värde i målet (Ryan & 

Deci, 2009:236). Den sista nivån är integrerad reglering och det är denna form av yttre 

motivation man vill uppnå då den innebär högst självbestämmande. Här har individen 

funnit ett värde i utifrån motiverade handlingar i förhållande till sig själv (Ryan & Deci, 

2000:62). Denna nivå kan på sikt tänkas generera inre motivation om eleven blir genuint 

intresserad i takt med att den börjar förstå ämnet. 

 

I engelskklassrummet är det ofrånkomligt att eleverna i högre eller lägre grad drivs av 

yttre motivation. För att få betyg måste de ju uppfylla mål som de själva inte har 

formulerat. Detta utesluter naturligtvis inte att flera samtidigt drivs av en inre motivation 

för att lära sig engelska så bra som möjligt, men frågan är om man kan lyckas skapa en 

sådan motivation för att lära sig skolengelska. I denna studie är frågan om motivation 

dock inte bara relevant i förhållande till språkinlärningen som sådan, utan också till 

elevers och lärares förhållande till IKT. Mycket tyder ju nämligen på att IKT som verktyg 

kan ha en motivationshöjande effekt på ungdomar (Riksdagen, 2016:21). Att använda 

sådana verktyg i undervisningen i engelska skulle kanske kunna medföra ökad motivation 

för ämnet, i den mån eleverna känner en inre motivation för att använda dessa verktyg 

och inte minst med tanke på att IKT erbjuder möjligheter till självständigt arbete, det vill 

säga till autonomi. 

 

 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet på lärande är just nu de dominerande tankarna då det 

kommer till IKT (Deutschmann & Vu, 2015). Kännetecknande för det synsättet är att det 

fokuserar på mänskligt lärande i ett socialt sammanhang. Utgångspunkten är att en person 

kan lära sig vad som helst men att det är först i en social interaktion kunskapen kommer 

till liv (Säljö, 2000). Säljö förklarar att i ett sociokulturellt perspektiv är lärande en 

självklar del av det mänskliga livet; själva lärandet är inte ett problem. Även om man tar 

avstånd från lärande pågår det konstant, vare sig vi vill det eller inte. Människans mest 
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utmärkande drag är ”förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida 

sammanhang” (Säljö, 2000:13).  

 

Säljö (2000:128) fortsätter med att ta upp exempel på pragmatik för att illustrera hur ett 

uttryck eller en fråga kan uppfattas på olika sätt i olika situationer och omgivningar. Han 

ger exemplet ”you bloody fool” och påpekar att detta i de flesta situationer skulle 

uppfattas som kränkande. I en klassrumsmiljö, där läraren är avsändaren och uttrycket 

används för att ge exempel på hur dubbeltecknat ”o” i skrift kan stå för olika uttal, skulle 

det emellertid inte alls uppfattas på det sättet. Det är förhållandet mellan omgivning och 

individ som avgör och som är centralt inom det sociokulturella perspektivet. Säljö 

(2000:17–18, 29, 128–129) menar att det krävs specifika kunskaper för att veta hur dessa 

två fungerar i relation till varandra och att det krävs en interaktion mellan relevant 

kunskap och olika redskap för att lärande ska ske. Dessa redskap är så kallade artefakter. 

 

Artefakter är ett viktigt begrepp i det sociokulturella perspektivet. Det står för fysiska 

redskap, vardagliga ting inom vår kultur (alla redskap och resurser som en individ besitter 

och använder) (Säljö, 2000:29). Det kan vara bilar, verktyg eller olika former av IKT, till 

exempel mobiltelefon och dator. Vid sidan av dessa artefakter finns den kunskap, de idéer 

och värderingar vi lär oss genom kommunikativa processer, med andra ord all den 

kommunikation som sker i individens liv. Dessa processer är enligt Säljö (2000:37) 

central för det sociokulturella perspektivet när det gäller lärande och utveckling. 

Artefakterna, eller redskapen, hjälper oss i vår vardag; vi till exempel kommunicerar, tar 

in och sprider information, förflyttar oss samt skriver. Säljö förklarar att människans 

kompetenser har på sätt och vis förflyttats till den nya teknologins artefakter, dock inte 

på ett negativt sätt. De har snarare blivit en del av vår funktion; med hjälp av redskapen 

hanterar vi olika situationer. Kontaktlistan i telefonen gör det till exempel lättare att ringa 

upp någon istället för att behöva memorera telefonnummer. Vårt förhållande till artefakter 

är ett samspel som underlättar människans vardag vilket kallas mediering. Mediering 

innebär att vi med hjälp av artefakter hanterar omvärlden (Säljö. 2000:74). 

 

Vår omvärld är emellertid komplex, så under en dag växlar individen mellan olika miljöer 

och kulturer som alla ska hanteras på sitt sätt. För ungdomar i Sverige är skolan en social 



24 

miljö med en slags kultur, medan fritiden representerar en annan social miljö och kultur 

(kanske flera). Några gemensamma nämnare för dessa är datorer, telefoner och internet 

som redskap samt det engelska språket som kommunikationsspråk och lärandemål. Med 

tanke på att skolan och fritiden representerar olika kulturer är det intressant att fundera 

över i vilken mån positiva drag från den ena miljön skulle kunna överföras till den andra. 

I den här kontexten gäller den frågan hur motivation för att använda datorer och lära sig 

engelska skulle kunna importeras till engelskundervisningen i skolan.   

4.2 Pia Sundqvist och extramural engelska 

Pia Sundqvist (2009) skriver i sin avhandling Extramural English Matters: Out-of-School 

English and Its Impact on Swedish Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary om 

hur engelska på fritiden påverkar elevernas språkfärdigheter med fokus på vokabulär samt 

muntlig produktion. Undersökningen bygger på två pilotstudier samt en longitudinell 

huvudstudie under ett läsår i en klass i årskurs 9. Pilotstudierna gjordes för att testa olika 

metoder inför huvudstudien. De metoder som sedan användes i huvudstudien var enkäter, 

intervjuer med både lärare och elever, språkdagbok samt olika språktester och uppgifter 

(i syfte att testa muntlig och skriftlig produktion samt vokabulär). Även de nationella 

proven blev en del av metoden (Sundqvist, 2009:75f). 

 

Resultatet visar att det finns en positiv korrelation mellan EE och elevernas 

språkfärdigheter, både när det gäller den muntliga produktionen och ordförrådet. Dock är 

sambandet starkare och mer framträdande då det kommer till ordförrådet än med 

avseende på den muntliga produktionen. Vidare menar Sundqvist (2009:193) att det finns 

starka samband mellan specifika extramurala aktiviteter och den språkliga förmågan. 

Aktiviteter där eleverna är mer aktiva, producerar samt förlitar sig på sina 

engelskfärdigheter, så som datorspel, läsning och internet, har en större påverkan än andra 

aktiviteter där man är mer passiv, till exempel tittar på serier/filmer eller lyssnar på musik. 

Studiens resultat visar dessutom att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor. 

Pojkarna spenderar mer tid på aktiviteter som kräver handling och engagemang än vad 

flickorna gör, något som visade sig ge ett positivt utslag i den muntliga produktionen och 

vad gäller vokabulärkunskap. Sundqvist (2009:200) kommer även fram till resultatet att 
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det finns ett samband mellan elevernas extramurala aktiviteter och deras self-efficacy, det 

vill säga tron på sin egen kapacitet.  

 

Sundqvist (2009:205) diskuterar vad ovan nämnda resultat har för konsekvenser för 

inlärningen i skolan. Hon menar att elever som producerar och interagerar på sin fritid, 

till exempel spelar datorspel, kommer ha bättre språkliga förmågor än elever som enbart 

konsumerar, till exempel tittar på filmer och serier. Elevernas utveckling av deras 

språkliga förmåga beror alltså på vilken typ av extramurala aktiviteter de ägnar sig åt. 

Sundqvist (2009:205) menar att det är viktigt att förstå denna skillnad för att enklare se 

elevernas individuella behov istället för att dra alla extramurala aktiviteter över en kam. 

Författaren menar också att som lärare är det viktigt att uppmuntra eleverna till 

extramurala aktiviteter som är mer krävande så att de kan utveckla sina förmågor när det 

gäller engelska. Vidare anser hon att det är bra för lärare att intressera sig för vad eleverna 

gör på fritiden just för att få en insikt i och förståelse för deras värld och därmed bättre 

kunna anpassa undervisningen till gruppen. Hon skriver även att det kan vara fördelaktigt 

att använda sig av till exempel musik eller annan media för att öka elevernas motivation. 

Dock bör användandet av musik och media kompletteras med andra uppgifter i och med 

att resultatet av hennes studie visade att mer passiva aktiviteter inte påverkade språkliga 

färdigheter tillräckligt mycket.  

 

 Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjuerna samt en analys av dessa resultat. Före 

resultaten av intervjuerna kommer en kort presentation av lärarna för att lättare kunna 

jämföra skillnader och likheter under analysens gång 

 

Om IKT redan används framgångsrikt i engelskundervisningen i svenska gymnasier och 

på vilket sätt detta i så fall sker, vet man ännu ganska lite. Det är också osäkert hur 

verksamma lärare ställer sig till att använda IKT just i ämnet engelska. De intervjuer som 

genomfördes inför den här studien var inriktade på att närmare bekanta sig med lärares 

funderingar om detta och då inte minst med deras tankar om och erfarenheter av ett 

eventuellt samband mellan användning av IKT och motivation bland eleverna.  
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5.1 Lärare A 

Lärare A arbetar på friskola A i en mellanstor stad i Sverige. Hen är 27 år gammal och 

har varit verksam som lärare i cirka två och ett halvt år. Hen undervisar i ämnena engelska 

och religion och arbetar med elever från el- och energiprogrammet, estetiska programmet 

samt handelsprogrammet. Detta läsår undervisar lärare A dock enbart i ämnet engelska, i 

kursen engelska 5, men har tidigare även undervisat i engelska 6 och religion. Då hen fick 

frågan hur den ideala lärsituationen skulle se ut blev svaret ”mindre grupper och 

studiemotiverade elever”.  

5.1.1 Digitala hjälpmedel 

Lärare A berättar att på hens arbetsplats arbetar man mycket med digitala kursböcker. 

Fysiska kursböcker är inte vanligt utan allt finns på en digital plattform. Hen beskriver 

den som mycket interaktiv och bra för engelskan då man till exempel kan få boktexten 

uppläst för sig. Det finns också länkar till ordböcker för att ta reda på betydelsen av svåra 

ord, få höra uttalet samt se texten transkriberat med fonetiska tecken. Vidare finns det 

uppgifter till böckerna så att eleverna kan svara på frågor och skicka in sina svar direkt 

via plattformen. Förutom de digitala kursböckerna har skolan även en lärplattform för att 

föra in betyg och närvaro/frånvaro och en annan för att skapa rum till olika kurser och 

klasser där lärare kan lägga ut uppgifter. Hen berättar också att de i år kommer använda 

en provplattform för de nationella proven, men hen är osäker på vilken. Förutom dessa 

plattformar använder Lärare A mycket PowerPoint-presentationer i sin undervisning, 

mycket film, YouTube-klipp och serier.  

 

Lärare A menar att skolan generellt ger bra stöd för den som vill använda digitala 

hjälpmedel. Det finns tillgång till projektor i varje klassrum, varje elev har en egen dator 

som tillhandahålls av skolan och detsamma gäller lärarna. Vidare finns det många digitala 

tjänster tillgängliga för att göra det så enkelt som möjligt för att gynna lärande samt för 

att ge eleverna en bra mötesplats. Det finns även mycket stöd för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Samtidigt som hen uppskattar detta, tycker Lärare A att skolan vill lite 

för mycket. Hen anser att trots att det finns en god bakomliggande tanke och en vision 

skapar det problem när allt centralstyrs ovanifrån. Hen menar bland annat att man kan 

halka efter i utvecklingen när skolledningen vill att lärarna ska börja använda sig av något 
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specifikt i undervisningen, till exempel Facebook. Risken är nämligen stor att 

skolungdomarna redan har rört sig vidare till någon annan och nyare typ av socialt 

medium. Lärare A menar även att när det centralstyrs var man ska föra in närvaro, 

provresultat och så vidare blir det problematiskt och nästan svårare istället för enkelt och 

smidigt. Hen anser att många av de plattformar som köps in är omoderna och opraktiska 

men lärarkollegiet ser sig ändå tvingade att använda dem då det är på order uppifrån. 

Dessa plattformar blir en bromskloss, enligt lärare A, som paradoxalt nog på sätt och vis 

hindrar digitaliseringen. Vidare har det ännu inte förts någon form av diskussion kring 

tillägget i läroplanen och lärare A tror inte att det kommer bli någon heller.  

 

Samtidigt som skolan har en vision som i viss mån lägger hinder i vägen för digitalisering 

har lärarna alltså bra möjligheter att använda IKT i sin undervisning. Det är dock inte 

enbart skolan som skapar problem när det gäller detta, menar lärare A, utan även de 

digitala hjälpmedlen i sig. Mobiltelefoner är ett stort problem i klassrummen tycker hen. 

Via dem har eleverna alltför snabb tillgång till allt som sker utanför skolan, inte minst 

därför att de använder Snapchat och Facebook.  

 

”[...] allt du kan göra på mobilen kan du göra på datorn i skolsammanhang tycker jag... Och 

det du gör, eller när du gör det på datorn så gör du det bättre också. Till exempel om man 

ska typ söka information eller snabbt kolla upp någonting så tycker jag att det funkar bättre 

på datorn.” 

 

Lärare A säger således att mobiltelefonerna är onödiga i klassrummet och enbart en 

distraktion. Allt eleverna kan göra med hjälp av telefonerna kan de även göra på datorn 

och även bättre. Reglerna på skolan ger lärarna rätt att utfärda varningar och ta mobilerna 

från eleverna, men det råder inget totalförbud. Å andra sidan kan även datorerna skapa 

problem och distraktion i klassrummet anser lärare A. Hen berättar att man har ett stort 

problem med elever som spelar på datorerna under lektionstid, eller gör annat än 

skolarbete. Det är lättillgängligt och väldigt enkelt att bara trycka bort till exempel spel 

när läraren går förbi. För läraren är det svårt att göra något åt saken i och med att det inte 

alltid går att se om eleverna faktiskt sitter med skolarbete eller med något annat.  
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5.1.2 Glappet 

När Lärare A fick frågan vad hen anser att fritidsengelska och skolengelska är svarar hen 

att fritidsengelska är engelska som används utanför skolan. Skolengelskan är dock, enligt 

hen, ett förlegat begrepp; hen förknippar detta med RP och en lärare som står framme vid 

katedern och slår med pekpinnen. ”Jag är inte ett fan av att man ska separera de två 

[fritidsengelska och skolengelska], utan att man ska försöka brygga gapet5 mellan dem” 

säger lärare A.  

 

Hen menar att man inte bör markera att man gör någon åtskillnad mellan dessa två typer 

av engelska. Man bör inte påpeka för eleverna att det ena är skolengelska och det andra 

är fritidsengelska, utan istället arbeta för att minska avståndet mellan dem. Höjer man upp 

skolengelskan som den mer korrekta engelskan och nedvärderar fritidsengelskan så 

kommer det att orsaka ett större glapp anser hen. Hen försöker, istället för att arbeta mot 

någon specifik variant av engelska, arbeta med en ”aktuell engelska” som känns relevant 

för eleverna, men som naturligtvis är i linje med kursmålen. Det måste vara en engelska 

som man klarar sig med internationellt om man till exempel vill arbeta utomlands, om 

man träffar en partner man behöver kommunicera med på engelska eller om man vill åka 

på semester utomlands; ”så man klarar sig i livet”. Lärare A försöker dock lära ut mer 

formell engelska då den engelska som eleverna lär sig utanför skolan ofta är påverkad av 

olika typer av media och därför informell och präglad av talspråk (främst GA). Eleverna 

chattar en hel del och för samtal på engelska via bland annat spel vilket resulterar i mycket 

slang och förkortningar. Lärare A menar att detta inte är något som man måste visa att 

man behärskar i engelskundervisningen i skolan och att skolengelskan därför eventuellt 

måste komma in lite mer.  

5.1.3 Motivation 

Lärare A upplever att hens elever inte är särskilt motiverade i engelska. De anser sig själva 

redan vara väldigt duktiga och tycker därför att engelskundervisningen är onödig. ”Varför 

ska vi göra det här? Vi kan ju redan engelska” är ett vanligt argument lärare A får höra. 

Hen försöker då utforma uppgifter som täcker in ett stort spann, det vill säga att det är 

öppna uppgifter. Är eleven väldigt duktig får den utrymme att faktiskt visa det, medan 

                                                 

5 ”Gapet” som informanterna använder är detsamma som ”glappet” i denna uppsats 
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den lite svagare inte behöver göra mer än ”the bare minimum”. Lärare A menar att det är 

viktigt att utmana de elever som känner att de redan är duktiga på engelska och som på 

grund av det inte är särskilt motiverade.  

 

Vad beträffar IKT och motivation anser lärare A att de flesta digitala hjälpmedel idag, 

speciellt datorer, inte är särskilt motivationshöjande. Hen menar att dessa har blivit en 

norm för eleverna. Det är inte längre spännande att sitta vid datorerna och skriva, utan det 

är något de tar för givet; arbetar man inte med datorer får det istället en negativ effekt på 

elevernas motivation. Datorerna håller med andra ord motivationen på en normal nivå. 

Lärare A berättar att när hen gick i skolan var det tvärtom. Då var det penna och papper 

som var normen och när klassen väl fick gå till datorsalen var det väldigt roligt och 

motivationshöjande. Trots den förändring som skett anser hen att det absolut går att göra 

IKT motivationshöjande beroende på hur man arbetar med det. ”Det gäller att hitta det 

som eleverna inte använder sig av i vardagen, eller det som de använder i vardagen, till 

dels, till exempel Snapchat”. Man bör alltså både använda sådant som eleverna inte är 

vana vid och försöka att på ett spännande sätt inkorporera sådant de använder eller känner 

igen. Hen ger ett exempel från en av sina klasser: ”[...] de sysslar kanske inte så mycket 

med film och videokameror, så får de syssla med det kanske de tycker det är häftigt och 

känner sig lite mer motiverade.” 

 

Lärare A fick även frågan om hen ser ett samband mellan elevernas fritidsaktiviteter och 

deras motivation. Svaret blev att det är svårt att veta och att det är blandat. Elever som 

läraren till exempel vet spelar datorspel på fritiden kan vara motiverade eller inte och 

detsamma gäller elever som inte spelar. Som tidigare nämnts, beskriver hen också en 

slags ”hybrismotivation” som finns bland eleverna, det vill säga att de anser att de redan 

kan engelska och tappar därför motivationen för att ägna sig åt det i skolan.   

5.2 Lärare B 

Lärare B arbetar på friskola B, är 29 år gammal och har varit verksam som lärare i cirka 

tre år. Hen undervisar i ämnena engelska och svenska och arbetar på naturprogrammet. I 

engelska undervisar hen för närvarande i kurserna engelska 5 och engelska 6. Då lärare 
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B fick frågan om hur den ideala lärsituationen såg ut svarade hen ”mindre grupper samt 

mindre antal kurser för att kunna ge en utbildning av högre kvalitet till eleverna”  

5.2.1 Digitala hjälpmedel 

Lärare B ser många möjligheter med IKT och digitala hjälpmedel. Hen anser att de är 

fantastiska då ”verkligheten är ju runt hörnet med en dator till exempel” tack vare 

tillgången till filmer, klipp och världshändelser via internet. Dock menar hen att det 

samtidigt finns problem. Eleverna har egna datorer vilket lärare B tycker är fantastiskt 

och ger många bra möjligheter, men de kan även göra annat än skolarbete på datorerna. 

Hen säger att man ser direkt när de gör annat, vilket eleverna inte tror att man gör. 

Distraktionen påverkar dessvärre elevernas prestationer. De som är studiemotiverade och 

har bra betyg sitter inte och spelar på lektionstid utan jobbar med skolarbetet. Det är de 

svagare eleverna som faktiskt skulle behöva datorn som hjälpmedel i studierna, bland 

annat för att skriva, som sitter och gör annat. Vidare ser lärare B ett stort problem med 

mobiltelefonerna. Skolan har regler mot användandet av mobiltelefoner på lektionstid, 

men det är upp till lärarna själva att implementera dem. Lärare B berättar att många elever 

säger att de kan hantera att ha mobilen i klassrummet. De har den kanske upp och ner på 

bordet eller i ryggsäcken men det är fortfarande ett störande moment på grund av främst 

sociala medier. Telefonen finns trots allt ändå tillgänglig. Eleverna får heller inte använda 

telefonerna för att lyssna på musik utan till det får de använda datorerna.  

 

Tillgången till digitala hjälpmedel för lärare och elever är god på skolan, menar lärare B. 

Varje elev har egen dator, tillhandahållen av skolan. Även lärarna har datorer och varje 

klassrum är utrustat med en större skärm att koppla mot datorn. Lärare B använder väldigt 

mycket media i sin undervisning, så som filmer, bilder, PowerPoints och Kahoot6 och hen 

låter ofta eleverna leta på internet efter sådant som är kopplat till det de arbetar med. 

Eleverna använder själva PowerPoints i redovisningar och lärare B har gått igenom vad 

en bra och en dålig PowerPoint är. Hen tillägger att de flesta elever vet hur man använder 

PowerPoint då de ofta har gjort det i högstadiet men att det finns de som inte är så duktiga 

på det. Detta kan skapa lite problem för att man ofta tar för givet att de kan. Man bara 

                                                 

6 En gratis digital spel-baserad lärplattform där man kan göra quiz. Eleverna loggar sedan in på ”quizzet” 

via telefoner eller datorer. På en central skärm ser man frågor, eventuella svarsalternativ och resultat 

(www.kahoot.se). 



31 

antar att de flesta unga idag är duktiga på teknik och datorer. Lärare B använder sig också 

ofta av öppnare uppgifter så att eleverna självständigt får arbeta med datorn som redskap 

för att söka information på internet till exempel i syfte att skriva en rapport. Vidare 

använder de sig av ordböcker online för att slå upp ord och synonymer.  

 

Skolan använder sig även av en provplattform som kallas Digiexam7 som både lärare och 

elever tycker om. Eleverna förstår, berättar lärare B, att de inte får skriva och ha internet 

samtidigt som de använder det redskapet. De vet också att alternativet är att skriva för 

hand och detta vill de undvika. Vidare finns en gemensam lärplattform för skolan där 

planeringar, uppgifter och liknande kan läggas upp. Lärare B tycker att skolan ger bra 

stöd för digitala hjälpmedel och att man i lärarkollegiet ofta tipsar varandra om appar och 

program som är bra att använda i undervisningen. Hen gissar också att de kommer att få 

sitta i arbetsgrupperna och diskutera digitaliseringstillägget i läroplanen men säger att det 

ännu inte gjorts.  

5.2.2 Glappet 

Lärare B beskriver skolengelska som mer akademisk och med mycket mer fokus på 

kommunikation, vilket innebär att grammatiken måste finnas med. Vad beträffar den, 

menar hen, brister det en del för eleverna trots att de i princip pratar flytande engelska. 

Enligt lärarens uppfattning är de ofta antingen duktiga på att prata och har då svårare för 

att skriva eller så är eleverna duktiga på att skriva men har svårare för att prata. Hen anser 

dock att det vanligaste är att de är duktigare på att skriva, i och med att de skriver mycket 

på datorn när de chattar och spelar med andra. Hen menar att det oftast går bra för eleverna 

i engelska 5 och 6, men att många brukar få problem i engelska 7. Den kursen kräver att 

man behärskar ett mer formellt språk, har ett mycket varierat ordförråd för att klara av att 

skriva mer akademiska texter. Detta är kunskaper som eleverna inte har någon erfarenhet 

av via den engelska, den vokabulär och grammatik de lärt sig på fritiden. Lärare B 

upplever att många elever som är duktiga i engelska och fått beröm genom hela 

grundskolan ändå saknar det akademiska ordförrådet och att de får grammatiska problem 

i de svårare kurserna.  

                                                 

7 En digital provplattform som tillåter eleverna att använda datorerna när de skriver prov eller uppsatser, 

det stänger av internet och så vidare. Vidare är det enkelt för lärarna att rätta och även rätta anonymt 

(www.digiexam.com). 
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För att försöka överbrygga detta glapp är lärare B väldigt tydlig med kraven och 

förväntningarna på kursen. Hen är rak på sak när det gäller skillnaden mellan det eleverna 

gör hemma och det de gör i skolan och understryker att det krävs en del arbete av dem. 

Dock menar hen att många inte tar in detta; ”vissa tar in det, andra tror fortfarande att de 

redan kan allt så de bara skiter i det. Men då får de kanske inte heller sen det betyget som 

de önskat heller...”. Det är således många elever som anser att de redan kan engelska och 

därför inte riktigt lyssnar på lärarens budskap, men det visar sig sedan i betygen om de 

inte uppfyllt de krav som krävs för högre betyg i kursen. Trots detta menar lärare B att de 

flesta elever tycker att engelska är roligt och är duktiga på det.  

5.2.3 Motivation 

Lärare B nämner även att hennes elever generellt är väldigt studiemotiverade och att 

ämnet engelska inte är ett undantag i det avseendet. Hen beskriver eleverna som 

”jättemotiverade” och tillägger att det är väldigt få som har svårt för engelska, men att 

svårigheter med ämnet ofta påverkar motivationen. Hen jämför med sitt andra ämne, 

svenska, där fler är mindre motiverade då de inte tycker svenska är lika roligt som 

engelska. De som inte är särskilt motiverade kan ofta behöva lite hjälp på traven. Lärare 

B försöker konstruera uppgifter som är öppna, så att eleverna själva får välja 

fokusområde. Om de arbetar med litteratur får de till exempel välja bok eller text. Hen 

nämner dock att det är väldigt svårt att veta hur man ska arbeta med elever som inte är 

motiverade; ”De är ju inte sugna på att sitta hemma och nöta grammatik och vokabulär, 

så det är ju något jag jobbar med fortfarande och komma på lite hur man ska jobba med...” 

Lärare B återkommer till att en del elever tappar motivationen för att de redan är duktiga 

på engelska, speciellt i kursen engelska 5. Hen menar att engelskan i årskurs 9 och 

engelskan i engelska 5 är väldigt lika. Elever som redan är duktiga i engelska och tror att 

engelska 5 ska bli svårare än den i högstadiet tappar intresset för att de inte blir utmanade. 

Lärare B anser att det är väldigt viktigt att försöka stimulera sådana elevers intresse så att 

de blir ännu duktigare och inte tappar motivationen.  

 

Angående IKT och motivation anser lärare B att IKT definitivt är motivationshöjande, 

dels för att det är kul att arbeta med datorer och dels för att de flesta är tekniskt kunniga. 

Hen menar att de flesta föredrar att läsa på datorskärmen. De kan också hitta det mesta 
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väldigt lätt online så som grammatiska övningar och textuppläsning. Vidare menar hen 

att det finns många olika sätt att använda IKT på och att om det används på rätt sätt är det 

positivt för motivationen. Hen upplever även att de som ofta till exempel spelar datorspel 

på fritiden är skärpta och duktiga på engelska vilket eventuellt påverkar deras motivation 

i skolan. Hen avslutar med att understryka att hennes elever generellt är väldigt 

studiemotiverade och att om de tycker att det är trist med engelska så märker hen inte det 

eftersom de ändå arbetar på för att de vill ha bra betyg. 

5.3 Lärare C 

Lärare C arbetar på en kommunal skola, är 60 år gammal och har varit verksam som lärare 

i 23 år. Hen undervisar i ämnena engelska och italienska och arbetar med elever från 

naturprogrammet samt ekonomiprogrammet. Då hen fick frågan om hur hen skulle vilja 

beskriva den ideala lärsituationen svarade hen ”mindre grupper, cirka 20 stycken elever i 

varje och minst 60 minuter långa lektioner”. Vidare vill hen få med momenten att läsa, 

tala, skriva och lyssna i varje lektion samt att ha en röd tråd i det man gör. Hen trycker 

även på att man ska ha så få distraktioner som möjligt i klassrummet. 

5.3.1 Digitala hjälpmedel 

När lärare C fick en kort redogörelse för studiens innehåll medgav hen att hen inte visste 

vad IKT innebar, men när hen fick förklarat för sig att det är digitala hjälpmedel klarnade 

det. Lärare C berättade under intervjun att hen inte arbetar särskilt mycket med digitala 

hjälpmedel förutom datorn samt Smartboard, men den senare använder hen främst som 

projektor. Datorn används för att till exempel dela uppgifter, läxor och planeringar som 

läggs upp på en lärplattform som är gemensam för alla kommunala skolor i staden. Hen 

säger dock att eleverna är dåliga på att självmant logga in på plattformen och se efter vad 

som lagts upp, vilket orsakar problem då de inte har klart för sig vad som ska göras. 

Förutom lärplattformen använder lärare C främst datorn för PowerPoints, film och musik. 

Hen beskriver sig själv som lite gammaldags och tycker eleverna främst borde skriva för 

hand. Hen upplever att de lär sig bättre om de får skriva på papper än om de skriver på 

datorn. Dock menar hen att datorn är en självklarhet för eleverna och att de sällan har 

med sig penna och papper till lektionerna. ”Jag tycker man ska ha det med sig, men det 

tycker inte eleverna; ”vi har ju datorn””. Lärare C upplever således att eleverna är 
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motvilliga mot att använda papper att skriva på i och med att de har datorerna. Det 

fungerar bättre anser eleverna.  

 

Samtidigt tycker Lärare C att datorn är bra, att det finns mycket man kan göra med den 

och att den är till hjälp. Eleverna riskerar till exempel aldrig att tappa bort papper; allt 

finns tillgängligt via datorerna och man behöver inte ”släpa på så mycket” mellan 

lektionerna. Lärare C ser inga större problem med datorerna men betraktar 

mobiltelefonerna som en stor distraktion. Hen anser att de borde vara helt förbjudna i 

klassrummet och att det skulle finnas någonstans där man kunde låsa in dem. Lärare C 

ser också ett generellt problem med tekniken, framförallt att den kan krångla. Som 

exempel nämner hen dålig uppkoppling av internet, att det är någon sladd som saknas i 

klassrummet, eller att Smartboarden inte känner av datorn. Hen tillägger att i och med att 

hen inte är helt bekväm med tekniken blir hen nervös inför tanken att något inte ska 

fungera. När det händer finns det lyckligtvis stöd att få från skolan som har en IT-service. 

Dit kan man vända sig om man har problem med datorn eller Smartboarden. Kan inte de 

lösa det finns det en IT-ansvarig på kommunen som också är ansvarig för lärplattformen. 

Lärare C fick också frågan om de på hens arbetsplats fått någon form av information eller 

utbildning kring det tillägg i Lgy11 som kom i fjol. Lärare C medgav att hen inte visste.  

5.3.2 Glappet 

Lärare C beskriver en stor utveckling angående glappet under de år hen arbetat. Hen 

tycker att eleverna numera är mycket mer bekväma med att använda engelska än förut, 

speciellt muntligt: ”de pratar lättare, de har lättare att uttrycka sig, de förstår bra, de har 

en bra hörförståelse”. Hen nämner att eleverna tittar på film och serier samt spelar 

datorspel på engelska och att dessa elever ofta har ett flyt i språket. Dock anser hen att de 

oftast behöver träna på grammatik, läsförståelse och på att skriva.  

 

Lärare C framhåller att eleverna skulle säga ”ugh” till den så kallad skolengelskan. De 

kopplar samman det begreppet med grammatik, texter, glosor och ett mer formellt och 

korrekt språk utan slang och svärord. Själv anser hen att det inte finns någon rätt typ av 

engelska, till exempel brittisk engelska eller amerikansk engelska, utan det viktiga är att 

man har ett relativt gott ordförråd och ett bra flyt. Samtidigt upplever inte lärare C att 

eleverna tycker skolengelska är tråkigt. Det är i alla fall ingenting de uttrycker säger hen. 
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Däremot var detta något hen kunde få höra tidigare i sin karriär, men hen menar att det 

troligen berodde på hens egen osäkerhet som lärare och att hen nu presenterar saker på 

ett annat sätt.  

 

Hen upplever alltså att det finns en skillnad mellan fritidsengelska och skolengelska. För 

att överbrygga glappet arbetar lärare C för att höja nivån på språket, framförallt i engelska 

6. Hen lär eleverna fler synonymer, läser äldre och lite svårare texter samt går in på mer 

formellt skrivande. Vidare försöker hen få eleverna att tänka sig för och påpekar för dem 

att de måste utveckla sitt ordförråd och inte slänga in slang eller svärord när de pratar. 

Ändå tror många elever att de redan kan tillräckligt bra engelska vilket kan orsaka 

problem på högre nivåer när kraven skärps. På det hela taget anser lärare C att det är lätt 

att arbeta med eleverna idag tack vare att de har en bra språklig grund. Hen uppmuntrar 

sina elever till att titta på serier och filmer med engelsk undertext istället för svensk som 

ett sätt att utveckla språket.  

5.3.3 Motivation 

Lärare C upplever sina nuvarande elever som motiverade i ämnet engelska. Hen tror att 

de förstår att det är viktigt med engelska och att de även tycker att det är roligt att lära sig. 

Här drar hen en parallell med sitt andraämne, italienska (moderna språk) och berättar att 

hen där upplever större motstånd från eleverna. Dock menar lärare C att det även finns 

undantag i engelskan men att de elever som inte är särskilt motiverade i engelska oftast 

är svaga. I en blandad klass, där många är motiverade och starka och några få är 

omotiverade och svaga är det svårare att hantera situationen men hen försöker arbeta med 

film, musik och roliga muntliga övningar som inte är alltför avancerade. I en generellt 

svag klass arbetar hen mer visuellt, varierar undervisningen mycket och försöker komma 

bort från enbart texter och glosor. Hen menar att det är viktigt att i en sådan klass också 

föra en dialog med eleverna, finna saker som de tycker är intressanta och fråga hur de vill 

lära och utvecklas samt vad de tycker är roligt.  

 

Lärare C säger, som tidigare nämnt, att många elever upplever att de redan kan engelska, 

vilket kan orsaka lite problem i undervisningen. Hen försöker utmana sådana elever med 

olika typer av uppgifter. Till exempel berättar hen om sin nuvarande naturklass som är 

väldigt duktiga. Under några lektioner arbetade man med grammatik och översättning. 



36 

Eleverna fick övningar att arbeta med och de som tycker att grammatik är svårt kunde 

arbeta vidare med det medan de som hade lite lättare för engelska kunde arbeta med 

översättningsövningar. Översättning är svårt, menar lärare C och eleverna märkte snart 

att de inte kunde allt. Där fanns ord de behövde slå upp och grammatiska strukturer som 

de hade problem med, vilket både utmanade dem och fick dem att inse att de faktiskt inte 

kunde allting.  

 

Vad beträffar IKT anser lärare C att det rent allmänt inte längre är särskilt 

motivationshöjande att använda det. Hen menar att det säkert finns lärare som är duktiga 

på Smartboard och kan lägga upp roliga och intressanta övningar men att hen själv inte 

är så bra på det och därför inte gör det. Samtidigt anser hen att eleverna inte längre 

upplever datorerna som motiverande och spännande på grund av att dessa är en 

självklarhet för dem.  Hen berättar: ”Jag tycker det här med datoriseringen, alltså när det 

kom och man kunde gå till datasal med eleverna och de fick skriva på datorer, då fick 

man ju nästan aldrig ut dem ur salen”. Innan eleverna fick egna datorer var det alltså mer 

spännande med just datorer och det var speciellt att gå till datorsalen. När skolan började 

förse eleverna med datorer var det också spännande menar lärare C: ”Det var ju jättesvårt 

att få elevernas uppmärksamhet”. Även om det idag är så pass vanligt med datorer och 

digitala hjälpmedel att det inte är särskilt motiverande i sig för eleverna att använda dem 

tror lärare C att det absolut går att göra det motiverande, om man själv är duktig på IKT.  

5.4 Resultatanalys 

5.4.1 Digitala hjälpmedel i engelskundervisningen 

Enligt det sociokulturella perspektivet används artefakter för att underlätta inlärning, men 

även vardagen, för individer (Säljö 2000). I denna studie är det språkinlärningen för 

svenska gymnasielever som är centralt och de digitala hjälpmedlen är olika artefakter som 

kan underlätta språkundervisningen. Datorerna är redskap med många olika program och 

hjälpmedel som eleverna kan använda för att ta in och bearbeta information. Förutom 

datorerna finns det mängder av olika artefakter inom IKT som lärarna kan utnyttja.   

 

Samtliga informanter i den här studien säger sig ha goda förutsättningar för att använda 

IKT i sin undervisning. Skolan förser både elever och lärare med datorer och olika digitala 
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lärplattformar som underlättar undervisningen och administration. Alla tre lärare 

använder lärplattformar för att lägga upp till exempel planeringar och information.  Lärare 

A använder även digitala läromedel, till skillnad från de andra informanterna. Hen tycks 

också känna ett visst missnöje med det hen uppfattar som skolans övertro på tekniken. 

Något liknande uttrycks inte av de andra lärarna. Tillgången till digital utrustning i 

klassrummen skiljer sig något mellan informanternas arbetsplatser. Samtliga klassrum i 

skolorna är försedda med någon form av digital utrustning, men i lärare A:s skola rör det 

sig om projektorer, lärare B:s skola använder TV-skärmar och lärare C:s skola har 

Smartboard. Tillgången är alltså väldigt god, men skolorna använder olika slags 

utrustning.  

 

De yngre informanterna, lärare A och B, tycks vara mer bekväma och bekanta med IKT 

än lärare C. Hen visste inte vad begreppet betydde innan hen fick det förklarat för sig och 

ansåg sig själv vara ovan vid teknik. Hen uttryckte vidare att tekniken ofta krånglar, något 

en upplever som jobbigt och en källa till nervositet; hen vet inte hur man åtgärdar de 

problem som kan uppstå. Varken Lärare A eller B nämnde något om tekniska missöden. 

Trots lärare C:s oro för problem med tekniken framkommer det tydligt att hen och de 

andra informanterna använder IKT i sin undervisning, men i varierande utsträckning och 

med olika tillvägagångssätt. Lärare A och B är mer aktiva i sin användning än Lärare C. 

Samtliga nyttjar PowerPoints och olika lärplattformar, men Lärare A och B använder även 

mycket film, videoklipp, Kahoot och annan typ av media via internet medan Lärare C 

använder musik. 

 

Lärare C berättar även att hen förlitar sig mer på papper och penna; hen anser att eleverna 

lär sig bättre på det sättet än med hjälp av datorerna. Samtidigt anser hen att datorer är 

bra verktyg i och med att de har många användningsområden. Lärare A och B delar den 

åsikten men säger att datorerna ofta också är en distraktion i klassrummet; eleverna ägnar 

sig åt annat än skolarbete på datorerna. Lärare B tycker man ser det på eleverna när de 

gör annat än de ska, medan lärare A inte gör det och säger att det går fort att trycka bort 

till exempel ett spel och trycka fram skolarbete när läraren går förbi. Trots att datorer är 

bra hjälpmedel anser alltså lärarna, utan att det sägs rent ut, att de kan hämma 

undervisningen och bli en distraktion.  
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Datorerna används också bland annat för att genomföra prov av olika slag. Lärare B 

berättar att hen använder provplattformen DigiExam. Lärare A nämner att de i hens skola 

i år kommer använda en provplattform för de nationella proven, men är osäker på vilken. 

Lärare C nämner inget om provplattform; detta utesluter dock inte att skolan använder 

någon.  

 

Trots att alla de tre intervjuade lärarna såg både fördelar och nackdelar med IKT, tycktes 

de vara överens om att de digitala redskap som används i undervisningen, inklusive 

mjukvaruprogram och plattformar, är till hjälp i olika lärsituationer och bidrar till en 

varierad undervisning. 

5.4.2 Glappet 

Samtliga intervjuade lärare anser att det finns ett glapp mellan den engelska som inhämtas 

utanför skolan och den så kallade skolengelskan, men ser i övrigt lite olika på saken. 

Lärare A tycker att skolengelska är ett förlegat begrepp och förknippar det med 

gammaldags katederundervisning, medan de andra informanterna kopplar samman det 

med mer formell engelska, det vill säga med ett mer grammatiskt korrekt och vårdat 

språk. Lärarnas svar avspeglar det faktum att begreppet skolengelska egentligen inte tycks 

ha någon klar definition, trots att det används såväl av forskare som av skolmyndigheter, 

något som har diskuterats tidigare i uppsatsen. Det framgår i alla fall klart att 

informanterna, i likhet med Skolinspektionen (2012), uppfattar att skolan och fritiden 

representerar två olika kulturer för eleverna och också olika typer av engelska. 

 

Lärare A anser att man helt bör upphöra med att göra en distinktion mellan skolengelska 

och fritidsengelska. Med detta menar hen att om man som lärare framhåller skolengelskan 

som ett ideal och nedvärderar fritidsengelskan, med hänvisning till att det förstnämnda är 

”mer korrekt” och det senare ”mindre korrekt”, kan det få en negativ effekt både på 

elevernas motivation och på deras attityd till ämnet engelska. Varken Lärare B eller C 

uttrycker någon oro för detta utan behandlar skolengelskan och fritidsengelskan som två 

olika saker. Lärare B är tydlig med kraven på engelskkurserna och berättar för eleverna 

att det krävs en högre språklig kompetens för att uppnå de högre betygen, speciellt för 

engelska 6 och 7. Lärare C försöker höja upp nivån på språket i klassrummet. Hen 
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försöker få eleverna att sluta använda slang och istället använda en mer vårdad engelska. 

Alla tre lärare ser alltså en skillnad på fritidsengelska och skolengelska, men till skillnad 

från de andra försöker lärare A frigöra sig från begreppen för att koncentrera sig på att 

eleverna får lära sig en bred och aktuell engelska som de kan klara sig med i och utanför 

skolan.  

 

Alla tre lärare ser fler problem än möjligheter med detta glapp. Lärare B och C verkar 

anse att fritidsengelskan står i vägen för att eleverna ska kunna använda en mer formell 

(vårdad) engelska, vilket i sin tur hindrar dem från att få högre betyg i skolan. Även om 

detta är implicit, antyder det att definitionen av skolengelska döljer sig bakom en del av 

de kriterier som måste uppfyllas för att man ska få höga betyg i engelska i skolan. Den 

omfattar i så fall språklig korrekthet, ett rikt ordförråd och förmåga att använda flera 

stilregister. Lärare B och C avfärdar inte nödvändigtvis fritidsengelskan helt men menar 

att den i relation till kursmålen är alltför informell; eleverna behärskar redan det 

stilregistret och behöver alltså träna mer på formellt korrekt engelska.  Lärare A ser också 

att det finns ett glapp men uppfattar själva distinktionen som ett problem, inte det faktum 

att språket kan användas både informellt och formellt. Hen menar snarare att det handlar 

om två sidor av samma mynt, då båda stilregistren är lika viktiga och centrala för den som 

vill behärska engelska, såväl i skolan som utanför. 

 

De tre lärarna tycktes vidare anse att elever generellt har en bra grund att stå på i engelska 

och att det till stor del är tack vare den engelskspråkiga populärkultur som genomsyrar 

samhället idag. Lärare C uppmuntrar även därför sina elever att till exempel titta på serier 

med engelsk undertext medan lärare B är välvilligt inställt till datorspel, eftersom många 

av hens elever som ägnar sig åt det är duktiga på engelska. Lärare A var osäker på vilka 

fritidsaktiviteter hens elever ägnade sig åt men säger att hens elever anser sig själva redan 

vara väldigt duktiga på engelska och därför inte behöver engelska i skolan. Lärare C och 

B speglar Sundqvist (2009:205) som i sin avhandling menar att det är fördelaktigt för 

lärarna att både uppmuntra till fritidsaktiviteter på engelska och att sätta sig in i vad de 

gör på fritiden eftersom de då lättare kan anpassa sin undervisning till deras behov.  



40 

5.4.3 Finns det något samband mellan IKT och elevernas motivation för att lära sig 

engelska? 

När det kommer till synen på elevernas motivation skiljer det sig en del mellan de 

intervjuade lärarna. Lärare A uppfattar inte sina elever som särskilt motiverade i engelska 

då de anser sig redan kunna tillräckligt mycket engelska. Lärare B och C, däremot, har 

intryck av att deras elever är motiverade och tycker det är kul med engelska. Lärare C 

nämner att hen tror att eleverna förstår att engelska är viktigt. Lärare B:s elever är väldigt 

studiemotiverade och om de inte tycker det är kul med engelska i skolan märks det inte; 

de vill alla ha bra betyg. Likt lärare A anser dock lärare B att många elever tappar 

motivationen när de tycker det blir för lätt, speciellt i kursen engelska 5 som inte kräver 

att man tar något särskilt stort steg från engelskan i årskurs 9.  

 

Samtliga lärare hanterar både motiverade och icke motiverade elever på liknande sätt; de 

utformar öppna och friare uppgifter även om de går tillväga på lite olika sätt. Lärare A 

formulerar öppna uppgifter för att ge de elever som är omotiverade på grund av ”hybris” 

(de anser själv att de redan kan engelska) en chans att visa vad de kan medan de svagare 

eleverna inte behöver göra mer än ”the bare minimum”. Lärare B utformar uppgifter där 

eleverna själva får välja ett fokusområde, till exempel vid ett läsningsmoment får de 

bestämma vilken litteratur som ska ingå. Lärare C gör ungefär som lärare A, det vill säga 

utformar uppgifter så att eleverna kan välja att utmana sig själva eller fortsätta träna på 

något de tycker är svårt.  

 

Eleverna föredrar att jobba med datorer, vilket kan påverka deras motivation, anser alla 

tre informanterna. Här skiljer sig dock ändå deras tankar åt. Lärare B tycker att IKT 

självklart är motivationshöjande därför att eleverna är tekniskt kunniga och tycker det är 

kul med datorer. Hen menar även att de tycker det är bra att de lätt kan hitta övningar 

online samt få textuppläsning via datorn. De blir alltså motiverade på grund av att datorn 

underlättar saker för dem. Lärare A och C anser å sin sida att eleverna är så pass vana vid 

datorer och vid digitala hjälpmedel i allmänhet - hjälpmedlen är en självklarhet för dem - 

att det inte är något speciellt att arbeta med datorer längre. Det blev alltså en ganska skarp 

skillnad på svar mellan lärare B å ena sidan och lärare A och C å den andra.  
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Intressant nog, kan man ur lärarnas svar utläsa att det på relativt kort tid har skett en 

förändring när det gäller förhållandet mellan datorer och elevers motivation. Lärare C, 

som arbetade innan digitaliseringsprocessen i skolorna startade, berättar att det var helt 

annorlunda när eleverna inte hade egna datorer men fick arbeta i datorsalen; då var just 

det väldigt motivationshöjande. Lärare A och B ser tillbaka på sin egen skolgång och 

bekräftar det lärare C berättar men ur ett elevperspektiv. Lärare A tillägger att om dagens 

elever inte får arbeta med datorer påverkar det deras motivation negativt. Även om 

datorerna i sig inte längre är motivationshöjande är de tre lärarna överens om att IKT går 

att använda i ett motivationshöjande syfte, om man gör det på rätt sätt. Ett exempel som 

lärare A ger är att integrera det eleverna använder till vardags i undervisningen, som till 

exempel Snapchat. Hen tycker också att man bör använda sådant som eleverna inte 

använder så mycket i vardagen såsom filmteknik till exempel.  

 

Ser man intervjusvaren i ett sociokulturellt perspektiv, framstår helhetsbilden som 

splittrad. Framförallt därför att det lärarna har att säga utmynnar i att elevernas 

förhållande till de artefakter som digitala hjälpmedel är, i likhet med artefakterna själva, 

är föränderligt. Det som var motivationshöjande med artefakterna igår, är vardagsmat 

idag. Det hindrar inte att de digitala hjälpmedlen fungerar som artefakter för lärande; det 

är deras motivationshöjande potential som kan ifrågasättas. Bilden är dock splittrad också 

vad beträffar de intervjuade lärarnas åsikter om frågan kring motivation och IKT. Något 

entydigt svar framkom inte. Det enda som det tycktes råda stor enhällighet om var att 

mobiltelefoner i klassrummet ur lärarnas synvinkel är en onödig och besvärande 

distraktion. 

 

 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur och i vilken mån svenska gymnasielärare i engelska 

använder IKT som ett pedagogiskt verktyg i sin undervisning och om detta påverkar 

elevernas motivation att lära sig engelska. I detta avsnitt kommer studiens 

forskningsfrågor att besvaras och diskuteras mot bakgrund av den undersökning som 

gjorts samt den tidigare forskningen.  
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6.1 Hur används digitala hjälpmedel i engelskundervisningen? 

Att använda digitala hjälpmedel i undervisningen är idag mer eller mindre en självklarhet 

i Sverige. En-till-enprincipen är till stor del en förebild för skolorna i Sverige och något 

som även är på väg att uppnås (Riksdagen, 2016:11). IKT ger många möjligheter, särskilt 

i specialpedagogiskt syfte till exempel tack vare uppläsningsprogram, men även därför 

att det ger tillgång till oändligt många resurser online. Samtidigt finns det också många 

problem med IKT. Det finns ofta en övertro på att digitalisering generellt ska lösa alla 

möjliga problem, bland dem det nationellt sjunkande elevresultatet. Företrädarna för 

denna positiva attityd tycks föreställa sig att problemen med kunskapsinhämtning skulle 

försvinna bara man inför IKT i undervisningen istället för att inse att man allra först måste 

ha en pedagogisk tanke bakom användningen av digitala hjälpmedel (Frodin, 2017). Det 

finns också andra skäl att ifrågasätta användningen av IKT i skolan. En del påtalar att det 

är en distraktion på grund av sociala medier och annat på datorerna och telefonerna som 

lockar eleverna (Riksdagen, 2016:11f). 

 

Mobiltelefoner kan ses som ett problem inte bara i klassrummet utan även i samhället i 

stort, till exempel är både smartphones och sociala medier medvetet programmerade att 

vara beroendeframkallande (Lewis, 2017, 6 oktober). Vidare har två av Apples stora 

aktieägare, i ett öppet brev, uttryckt sin oro över telefonernas negativa påverkan på barn 

och ungdomar och menar att det hämmar deras lärande och kräver nu av Apple att studera 

och försöka minska dessa effekter (Rosenstein & Sheehan, 2018). Socialdemokraterna 

och Liberalerna vill förbjuda mobiltelefoner i grundskolan (Liberalerna vill förbjuda även 

i gymnasiet), något som i ljuset av ovan diskuterade faktorer kan ses som fördelaktigt 

(Socialdemokraterna, 2018, 26 mars; Björklund, Nylander, Edholm, 2018, 04 februari). 

Studier visar också på att datorer inte heller är det bästa hjälpmedlet i klassrummet utan 

att man lär sig bättre med penna och papper (Mangen, Anda, Oxborough, Brønnik, 2015; 

Mueller & Oppenhiemer, 2014). Lärare C berättade att hen ansåg att eleverna lärde sig 

bättre med penna och papper, något som dessa två studier bekräftar. Kanske kan ovan 

diskuterade faktorer förändra denna övertro på digitalisering och anpassa undervisningen 

efter vad som är, pedagogiskt sett, mest effektivt för eleverna och deras lärande.  
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Kostnaderna för inköp och underhåll av digitala hjälpmedel är också en viktig faktor i 

sammanhanget, inte minst därför att den berör likvärdigheten mellan skolorna; vissa 

skolor har större möjligheter och bättre budget för att satsa på digitalisering än andra 

(Riksdagen, 2016:11). Lärarna i denna studie visade sig dock samtliga ha goda 

förutsättningar till att använda IKT i sin undervisning. Skolorna verkade ge bra stöd och 

i ett fall till och med lite för mycket. Det senare kan kanske vara ett utslag av den övertro 

på digitalisering som nämns ovan.  

 

Trots det stöd som skolorna verkade ge var lärare C lite osäker i användningen av IKT 

och använde det därför så lite som möjligt, främst för att göra PowerPoints samt för att 

spela musik. Hen ansåg sig vara lite gammaldags. Av informanterna, var hen den som 

arbetat längst som lärare. Hen var verksam redan innan digitaliseringsprocessen drog 

igång ordentligt, något som till stor del troligen hade påverkat hens osäkerhet. Både lärare 

A och lärare B är mycket yngre än lärare C och tillhör en generation som växte upp i takt 

med den växande digitaliseringen av samhället. På grund av att endast tre personer 

intervjuats, är det omöjligt att dra någon slutsats om att åldern spelat in när det gäller 

deras förhållande till användning av IKT. Det vore en intressant fråga att undersöka i 

vidare forskning.  

 

I alla händelser använder lärare A och B digitala hjälpmedel i högre utsträckning än lärare 

C, såväl mycket internet som många serier och videoklipp. Lärare B uttrycker att det är 

fantastiskt hur lätt det är att med hjälp av IKT att komma i kontakt med verkligheten 

utanför skolan och att över huvud taget komma åt mängder av information av olika slag. 

Lärare A och B tycks med andra ord använda IKT som ett sätt att släppa in hela världen 

mellan klassrummets fyra väggar. Samtliga tre lärare använder vidare IKT som 

kommunikationsmedel till exempel för att dela planeringar och information med sina 

elever och troligen även deras föräldrar. Lärarna använder alltså IKT för två syften; å ena 

sidan för de till exempel in närvaro och utfärdar instruktioner, det vill säga administrativa 

uppgifter och å andra sidan finns ett pedagogiskt syfte, själva undervisningen. Båda sidor 

ställer ytterligare krav på lärares kompetens av IKT men det är egentligen bara den ena 

som lärarna måste behärska, nämligen de administrativa funktionerna. Detta kan leda till 
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att man som lärare väljer att fokusera på det förstnämnda och åsidosätter det senare för 

att det innebär mer arbete.  

  

Förutom de ovan nämnda funktionerna av IKT berättar lärare A att man även använder 

sig av digitala läromedel på hens skola. Detta är intressant ur flera aspekter. För det första 

är digitala läromedel lättillgängliga. I den mån eleverna har sina datorer har de också alltid 

tillgång till läromedlen; det är ingen risk att de glömmer böcker hemma, eller tappar bort 

dem. Därmed slipper de släpa på läromedel mellan lektioner, skolan och hemmet. För det 

andra är det lätt att arbeta med digitala läromedel. All information finns med i läromedlet 

liksom frågor till texterna. Eleverna kan svara och lämna in frågorna direkt på hemsidan 

varefter lärarna enkelt kan kommentera på deras uppgifter. För det tredje erbjuder digitala 

läromedel talsyntes, det vill säga uppläsning av text, vilket kan underlätta för elever med 

läs- och skrivsvårigheter.  

 

Onekligen finns det även negativa aspekter med digitala läromedel. En av dessa kan 

tänkas vara att de förutsätter tillgång till internet, som naturligtvis kan sluta fungera. 

Vidare är de något dyrare än vanliga böcker; ett exempel är det digitala läromedlet Digilär 

(2018). En ämnesbok från det läromedlet kostar nämligen 109kr per elev och läsår. En 

vanlig textbok är en engångskostnad och kan återanvändas av flera elevgrupper medan 

nya användare för en digital lärobok måste påkostas varje nytt läsår. Men som nämnt ovan 

finns det här ingen risk att eleverna tappar bort böckerna, eller förstör dem. Så länge de 

har datorerna och internet är läromedlet lättillgängligt. En annan tanke angående eventuell 

problematik är kvaliteten på läromedlet. En textbok är oftast kvalitetssäkrad och skriven 

av forskare i det aktuella området. Läromedlet som beskrivs ovan är skriven av 

”ämneslärare, faktagranskare och korrekturläsare” men har ändå en pedagogisk tanke 

bakom (Digilär, 2018). Förutom ovanstående fördelar och problem som ett digitalt 

läromedel kan ge är det även centralt att se fördelar och nackdelar ur en lärares perspektiv. 

Eleverna kan lämna in svaren och uppgifter direkt i läromedlet. Detta innebär att läraren 

enkelt kan se vem som lämnad in vad och även enkelt ge kommentarer och återkoppling 

på deras arbeten.  
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När det kommer till digitaliseringstillägget i Lgy11 trodde varken lärare A eller C att man 

på deras arbetsplatser skulle gå igenom detta, medan lärare B antog utan att vara säker att 

man skulle göra det på hens skola. Detta är intressant inte minst med tanke på att 

Riksdagen (2016:7, 11) skrev i sin rapport om digitaliseringen i skolan om behovet av 

kompetensutveckling, både av elever, lärare och skolledare. Lärarna i samma rapport 

uttryckte också behovet av kompetensutveckling inom IT-områden. 

Digitaliseringstillägget handlar med andra ord om skolans uppdrag som vid sidan av 

förmedling av ämneskunskaper, består i att lära eleverna att använda digitala hjälpmedel 

eftersom det anses bidra till att skapa förutsättningar för dem att klara sig i samhällslivet. 

Ett tillägg i detta borde ses som centralt och därför värt att ta upp på ett eller ett annat sätt.  

 

Lärarna i denna studie använde digitala hjälpmedel på olika sätt och i olika utsträckning. 

Gemensamt för samtliga var dock att skolorna gav gott stöd för att använda IKT i 

undervisningen. Digitala hjälpmedel kan på många sätt vara till hjälp i klassrummet, inte 

minst för att hjälpa till att utvidga de fyra väggarna till en värld utanför. I ämnet engelska 

kan IKT också, förutom det som diskuterats i detta avsnitt, vara ett extra hjälpmedel för 

att överbrygga det glapp mellan fritidsengelska och skolengelska som verkar ha uppstått.  

6.2 Vad är ”glappet” och vad finns det för problem och möjligheter 

med det i undervisningen? 

Att det finns ett glapp mellan fritidsengelska och skolengelska är något som allt oftare är 

föremål för studier. Sundqvist & Olin-Scheller (2013) och Henry, Sundqvist & Korp 

(2014) för att bara nämna ett par, är exempel på forskare som undersöker glappet. 

Samtidigt är det inte alldeles klart vad skolengelska egentligen är. Fritidengelska är ett 

vedertaget begrepp som många använder och definierar på liknande sätt; det är den 

engelska man lär sig utanför skolan och utanför klassrummets väggar (Sundqvist, 2009; 

Olsson 2012). Skolengelska som begrepp tycks det däremot inte finnas någon diskussion 

om vilket självklart kan betyda att olika personer som använder begreppet definierar det 

var och en på sitt sätt. Det är rimligt att anta att skolengelska är den engelska man behöver 

behärska för att uppnå målen i skolan. Denna engelska handlar till stor del om vårdad 

stilnivå och språklig korrekthet. När Skolinspektionen (2011) gav ut sin 

kvalitetsgranskning av engelska i årskurserna 6–9 utgick man ifrån att det fanns ett glapp 
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mellan skolengelska och fritidsengelska. Detta glapp kan kanske förstås som avståndet 

som uppstår mellan den definition av skolengelska som beskrivs ovan och fritidsengelska 

som kan karaktäriseras av ungdomligt talspråk och låga krav på grammatisk korrekthet, 

stavning och ordval.  

 

De tre lärarna som intervjuades för denna studie fick ge sitt perspektiv på ”glappet” och 

berätta hur de arbetar för att överbrygga det. Svaren överensstämde såtillvida att de alla 

ansåg att de fanns ett glapp, men skilde sig åt vad beträffar hur de valde att hantera det. 

Lärare A ansåg att man borde arbeta för att helt sudda ut distinktionen mellan 

skolengelska och fritidsengelska för att istället arbeta mot en slags gemensam, bred och 

aktuell engelska. Lärare B var å sin sida tydlig med betygskraven och sade till eleverna 

att det krävs en högre nivå på språket för de högre betygen i engelskkurserna, främst i 

engelska 6 och engelska 7. Lärare C, slutligen, arbetade för att eleverna skulle använda 

mer formell engelska i klassrummet. Utan att det sagts rent ut kan man anta att hen anser 

att de redan behärskar informell engelska och därför behöver träna mer på formellt språk.  

 

Henry (2013) tillför en intressant aspekt till diskussionen om ”glappet”. Han anser 

nämligen att det finns ett autenticitetsglapp mellan skolengelskan och fritidsengelskan 

och att skolengelskan är mindre autentisk än den engelska som eleverna stöter på utanför 

skolan. Det kan säkert ligga något i detta, eftersom ett vårdat språk – skolengelska – säkert 

kan framstå som neutralt och blodfattigt, i synnerhet om det är tillrättalagt för 

undervisningssammanhang. Henrys synpunkt är värd att diskuteras men kan eventuellt 

ses som ett farligt påstående. Det kan ju nämligen ses som ännu ett sätt att ställa 

skolengelska mot fritidsengelska, men denna gång genom att nedvärdera den förstnämnda 

till förmån för den senare. Detta påminner om lärare A:s önskan om att istället försöka 

strunta i att skilja på de två för att istället framhäva fördelarna med båda.  

 

En av de förmågor som ska utvecklas i engelskämnet är ”förmåga att anpassa språket efter 

olika syften, mottagare och situationer” (Skolverket, 2011a:54). Denna förmåga kräver 

alltså en slags bredd i språket, det vill säga olika stilregister och veta var och när de hör 

hemma att användas. Av denna anledning är båda skolengelska och fritidsengelska 

viktiga för engelskundervisningen och att ingen är mer värdefull än den andra. Däremot 
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ska nämnas att de hör hemma i olika sammanhang. Det som kan ha skett med ”glappet” 

är att man i lärsituationer, men kanske också i samhället i stort, inte ordentligt förklarat 

vitsen med att ha flera olika språkregister. Vill eleverna kunna göra intryck och hävda sig 

i engelska är det därför viktigt att kunna variera sig i språket. Vidare kan det vara till 

fördel för lärare att även diskutera med sina elever vad de har för personliga mål gällande 

det engelska språket; vill de komma så nära modersmålstalarens färdighet och är det i 

sådana fall till exempel amerikansk eller brittisk engelska som är målet? 

 

Som nämnts pågår forskning om glappet och det är således svårt att säga om det finns 

något rätt eller fel sätt att arbeta med det. Frågan gäller inte enbart det glapp som uppstår 

mellan fritidsengelska och skolengelska utan även det avstånd som uppstår mellan 

eleverna (Henry, Sundqvist & Korp, 2014:22). Vissa elever är mer aktiva än andra när 

det kommer till engelska på fritiden och är större prosumers än sina kamrater. Detta 

skapar av allt att döma ett färdighetsglapp. Att hantera den saken är en utmaning. 

Informanterna i studien hanterade detta på liknande sätt; de utformar fria och öppna 

uppgifter för att stimulera såväl svaga som starka elever. Vidare framkom det från lärare 

C, som arbetat längst av informanterna, att hen upplevde att eleverna idag generellt har 

en god grund i engelska. Detta anser hen tyder på att en positiv utveckling skett under de 

år hen varit verksam som lärare. Den trenden har sannolikt att göra med att engelskans 

utbredning i Sverige ökat under samma tid och att det kan ha ökat elevernas motivation 

för att lära sig engelska. 

6.3 Motivation i samband med IKT 

Motivation existerar i många former och det finns även många olika teorier om saken. 

Denna studie fokuserar främst på inre och yttre motivation med grund i Ryan och Deci:s 

(2000; 2009) version av self-determination theory. Inre motivation är den som anses vara 

den mest gynnsamma för lärsituationer då det kommer inifrån individen själv och leder 

till att hen ägnar sig åt lärande av egen fri vilja, då en upplever ett ämne som intressant. 

Yttre motivation kan däremot ses som någonting negativt, men Ryan och Deci (2000; 

2009) menar något annat. De anser att det finns fyra olika grader av autonomi, alltså 

självbestämmande, som är gynnsamt för lärande och som man kan uppnå även om 

drivkraften är yttre motivation. Den lägsta graden av autonomi är uppnådd när man utför 
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en handling på grund av yttre faktorer, till exempel rädsla för bestraffning. Den högsta 

graden av autonomi är uppnådd när individen finner ett värde i att utföra handlingen, till 

exempel i att utföra skolarbete för att det är viktigt att lära sig någonting.  

 

Lärarna i denna studie upplevde generellt sina elever som motiverade i ämnet engelska, 

med undantag för lärare A. Hens elever var inte omotiverade för att de tyckte engelska 

var tråkigt i sig utan för att de ansåg att de redan behärskade språket och inte behövde 

lära sig mer, något man kan kalla ”hybrismotivation”. Lärare B och C var av 

uppfattningen att deras elever tyckte engelska i skolan var kul och att de därför var 

motiverade, de tycktes alltså drivas av inre motivation. Lärare B förklarade att om någon 

trots allt var omotiverad i engelska märktes det inte på grund av att hens elever generellt 

är väldigt studiemotiverade och vill ha bra betyg. I detta fall kan det diskuteras om de 

drivs av extern reglering, det vill säga strävan efter belöning (bra betyg) eller av integrerad 

reglering. Det skulle i så fall betyda att de ser ett värde i att lära sig och att bra betyg är 

en slags biprodukt. Oavsett vilken typ av motivation de drivs av är lärare B:s elever 

uppenbarligen på ett eller annat sätt motiverade.  

 

IKT i samband med motivation är ett ämne som kan ge upphov till många och långa 

diskussioner. Den utbredda övertron på digitalisering som nämns tidigare i studien 

inkluderar en övertygelse om att digitala hjälpmedel i undervisningen skapar motivation. 

Som rapporten från Riksdagen (2016:21) säger tyder flera studier faktiskt på att IKT har 

en positiv effekt på motivationen. Värt att nämna är dock att dessa är några år gamla och 

att det därför inte går att säga om en ny studie skulle visa på samma effekt. De intervjuade 

lärarna i den här studien var relativt splittrade angående en eventuell relation mellan IKT 

och motivation. En av lärarna ansåg att framförallt datorer absolut hade en positiv effekt 

på elevernas motivation. Hen arbetar emellertid på naturprogrammet, som kräver höga 

inträdespoäng och därför också normalt tar in studiemotiverade elever. Det är en faktor 

som kan ha spelat in vid hens bedömning. De andra två ansåg dock att digitala hjälpmedel 

numera var en självklarhet för eleverna och därför inte motivationshöjande. Frågan 

infinner sig om detta bara gäller informanternas klasser och om elevernas attityder 

eventuellt hade mindre att göra med deras vana vid digitala verktyg än och mer med sättet 

på vilket IKT användes i skolan. 
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Samtliga tre lärare är av uppfattningen att det troligen går att använda IKT på ett 

motivationshöjande sätt även om datorerna som sådana har förlorat nyhetens behag för 

eleverna, men att göra det kräver kompetensutveckling. Lärare A framförde en någon 

oväntad men intressant synpunkt, som också rör det faktum att eleverna ser datorer som 

en självklarhet idag. Hen sa nämligen att även om datorerna inte längre är 

motivationsskapande, påverkas motivationen negativt om man tar bort datorerna. Detta 

tyder trots allt på att det finns motivation för att använda datorer, även om den inte yttrar 

sig i stark entusiasm. Återigen är det svårt att säga om lärare A:s och C:s elever utgör ett 

undantag eftersom lärare B ansåg att hens elever tycker att datorerna är roliga. Då flera 

studier bekräftar att elever faktiskt blir motiverade av IKT, går det kanske att dra den 

försiktiga slutsatsen att de intervjuade lärarna tolkade den upplevda motivationen bland 

eleverna på olika sätt. 

 

Pia Sundqvists avhandling (2009:203f) visar att det inte är de digitala verktygen i sig som 

möjliggör en ökad språklig förmåga hos eleverna. Istället är det hur de använder dessa 

verktyg och vad de gör. Till exempel att spela datorspel kräver både produktion och 

interaktion, medan titta på film enbart kräver konsumtion. Detta kan kopplas till 

motivation och lärande i meningen att det är något man måste ta till fasta på i 

undervisningen. IKT ska finnas som ett hjälpmedel till elevernas lärande och i ämnet 

engelska verkar det onekligen vara aktiviteter som kräver aktivt deltagande som bäst 

främjar deras lärande. Men att implementera ännu mer innehåll i undervisningen är lättare 

sagt än gjort och kräver ytterligare kompetens och vilja från lärare.  

 

Att motivera sina elever är bland det viktigaste och svåraste en lärare har att göra. Inre 

motivationen är att föredra men kan självklart inte alltid uppnås och inte heller bara 

överföras på någon annan. Ofta måste man därför nöja sig med att skapa yttre motivation. 

Som Ryan & Deci (2000; 2009) anser är dock inte yttre motivation alltid något negativt, 

utan den kan mycket väl leda till autonomi. Hur man ska motivera sina elever är likväl en 

evig fråga och att döma av de forskningsrön som redan nämnts kan IKT troligen vara en 

del av svaret. 
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6.4 Sammanfattande slutsats 

IKT kan sannolikt användas på många sätt i engelskundervisningen. Denna studie visar 

att de tre intervjuade lärarna använder IKT men i olika utsträckning och på olika sätt. Två 

av lärarna är mer aktiva i sitt nyttjande av digitala hjälpmedel och använder mycket 

internet, klipp och serier som ett sätt att komma utanför klassrummets fyra väggar. Den 

tredje läraren var lite mer motvillig att använda IKT men detta berodde främst på 

osäkerhet snarare än ovilja. Hen kände sig osäker och sa sig vara mer gammaldags. Hen 

föredrog att hennes elever använde penna och papper, något som faktiskt av en norsk och 

en amerikansk studie (Mangen, Anda, Oxborough, Brønnik, 2015; Mueller & 

Oppenhiemer, 2014) bekräftas vara mer effektivt än datorer i samband med elevernas 

lärande. 

 

Samtliga lärare ansåg att det fanns ett glapp mellan fritidsengelska och skolengelska, men 

synen på detta varierade. En av lärarna ansåg att man skulle försöka att helt få bort 

distinktionen mellan skolengelska och fritidsengelska. Hen ansåg att man istället skulle 

arbeta med en aktuell och bred engelska som eleverna kunde relatera till och ha 

användning för i senare livet. En annan lärare fokuserade istället på kursernas krav och 

gjorde klart för eleverna att den engelska de lärt sig utanför skolan inte skulle räcka till 

för alla behov de kunde tänkas möta som vuxna. Den tredje läraren intog en liknande 

hållning och fokuserade därför på ett mer formellt stilregister. ”Glappet” skapar alltså en 

del problem i engelskundervisningen. Lärarna ser fritidsengelska och skolengelska på 

olika sätt och hanterar det också på olika sätt vilket kan, i värsta fall, leda till en icke 

likvärdig undervisning.  

 

Gällande motivation var lärarna också splittrade; en ansåg att IKT absolut var 

motivationshöjande, medan de andra två ansåg att digitala verktyg idag är en sådan norm 

och självklarhet för eleverna att det inte längre är motivationshöjande i sig. Alla tre var 

dock överens om att det säkerligen går att använda IKT på ett motivationshöjande sätt 

beroende på hur man arbetar med det.  
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Bilaga 1 – Mall för intervju 

 

Intro 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vilka ämnen undervisar du i?  

- Vilka engelskkurser undervisar du i? 

- Vilket/vilka program arbetar du på? 

- Hur ser den ideala lärsituationen ut för dig? 

Digitalisering/IKT 

- Hur ser du på mobiltelefoner i klassrummet? Problem? Hjälpmedel? 

- Har dina elever egna datorer i skolan?  

o Om ja: Privata eller tillförsedda av skolan? 

- Vad tänker du när du hör IKT/digitala hjälpmedel och digitalisering? 

o Vad ser du för problem/möjligheter med IKT/ digitala hjälpmedel och 

digitalisering i samband med lärande? 

- Vilka möjligheter har du till att använda digitala hjälpmedel i din undervisning?  

o Vad har ni för sorts digitala hjälpmedel i klassrummen? Projektor? 

Smartboards? Mjukvaruprogram i datorerna? 

o Vad får du för stöd från skolan? Ekonomiskt, fortbildning, uppmuntring. 

▪ Vad är skolans inställning till digitala hjälpmedel? 

▪ Har ni fått någon utbildning i och med tillägget om digitalisering 

i LGY11? 

- Hur arbetar du med digitala hjälpmedel? 

- Vilka problem ser du med datorer i klassrummen? 

- Vilka möjligheter ser du med datorer i klassrummen? 

Glappet 

- Vad tänker du när du hör begreppet ”fritidsengelska”?  

- Vad tänker du när du hör begreppet ”skolengelska”?  

- Upplever du att det finns ett glapp mellan den engelska som eleverna lärt sig 

utanför skolan och den engelska som eleverna måste behärska för att klara målen 

i skolan? 



 

o Om ja - Hur arbetar du för att brygga detta glapp? 

o Om ja eller nej – Hur tycker du man ska arbeta med engelskan i skolan? 

EIL/ENL, fritidsengelska/skolengelska, autenticitet…? 

- Har du någon gång vart med om att elever sagt att ”skolengelska” är tråkigt, 

eller inte autentisk? Hur hanterade du denna situation? 

- Vad har du själv för egna erfarenheter kring fritidsengelska/extramural 

engelska? 

o Upplever du att detta har påverkat dina språkfärdigheter och din roll som 

språklärare?  

Motivation 

- Hur upplever du elevernas motivation i förhållandet till ämnet engelska?  

o Anser du att det behövs speciella åtgärder för att arbeta med elevernas 

motivation? Vad för några? 

- Är IKT motivationshöjande tycker du? 

o Hur kan det användas för att bli (mer) motivationshöjande? 

- Då det kommer till elevernas extramurala aktiviteter (fritidsaktiviteter), upplever 

du att detta påverkar deras motivation?  


