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Abstract 

 

This study aims to get a better understanding of English teachers’ experiences regarding their 

work with digital aids and tools with a focus on language management programs. The data 

consists of semi-structured interviews conducted with teachers of English in Sweden. By 

analysing the material with a phenomenographic method the major findings show that all teachers 

observed a need concerning the introductions of digital programs for their students. They all 

experienced difficulties regarding the rules and regulations during tests and described the test 

situations as ‘unreal’. Their student’s motivation and their ability to adapt practices to each 

individual student is seen as something positive. The teachers do however believe that the digital 

tools also could affect the students negatively by offering too much help or other distractions. The 

majority of the teachers feel ‘competent enough’ but some experience discomfort when dealing 

with certain digital situations. No one of the participating teachers has received any training or 

instructions in working with digital tools and programs, but all report that every problem gets 

solved among colleagues.  
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1 Inledning  

Människans olika språk har genom tiderna främjat och utnyttjat tekniska innovationer. 

Bildskrift utvecklades till avancerade skriftsystem som idag används av i princip alla 

människor på jorden. I skolans värld har språktekniken länge baserats på 

boktryckarkonsten, pennan, pappret, skrivmaskiner och svarta tavlan. En explosiv 

utveckling har skett under de senaste årtiondena inom digital teknik och detta har påverkat 

skolverksamheten globalt. När datorer gjorde sitt intåg i skolväsendet började forskare 

undersöka hur tekniken påverkade undervisningen och vilka för- och nackdelar den förde 

med sig (Dickinson, 1986). Flera studier visade på att skrivprocessen, kvaliteten på texten 

och revisionsarbetet blev bättre när både professionella skribenter och elever fick skriva 

på en dator jämfört med de äldre verktygen penna och papper (Lutz 1987, Teichman & 

Poris 1989, Dickinson 1986). Denna forskning tydde också på att elevernas motivation 

ökade när de fick arbeta med datorn som hjälpmedel.  

 

Användandet av datorn som skrivmaskin förändrades drastiskt när 

språkhanteringsprogrammen började utvecklas, program som behandlar exempelvis 

rättstavning, ordföljd, grammatik och som ger hjälp med synonymer. Denna teknik kom 

att forma de program som används dagligen i sms-funktionens autocorrect, forskarens 

rapportdokument, lärarens digitala anteckningsblock och elevernas skrivuppgifter. I 

skolvärlden kom språkhanteringsprogrammen att främja elevernas skrivprocess, 

inlärning och revisionsprocess (Owston, Murphy & Wideman, 1992). I dag, år 2020, är 

varje klassrum utrustat med teknik, och i princip alla elever i högstadiet och uppåt får en 

egen skoldator eller liknande. De flesta har även personligt inskaffade smartphones eller 

smartklockor. Idag får många unga hjälpa den äldre generationen med projektorerna eller 

Youtube klippen och ungdomarna är ju så omringade av tekniken att det ibland tas för 

givet att de är mer tekniskt kompetenta (Prensky, 2001). Reed och Giessler (2002) 

argumenterade istället för att år av erfarenhet gällande dator- eller telefonanvändande inte 

är en valid eller reliabel måttstock för datorkunskap.  

 

Denna studie har ett lärarfokus där lärare i engelska delger sina erfarenheter, upplevelser 

och uppfattningar rörande arbetet med digitala verktyg och hjälpmedel. Alla lärare har ett 

uppdrag att stödja elevers digitala kompetens, därför är det viktigt att förstå lärares 

förhållande till denna typ av arbete (Skolverket, 2011). Hur medvetna är egentligen 

lärarna om hur eleverna använder dessa digitala verktyg och program? Upplever de sig 

vara kompetenta att arbeta med informations- och kommunikationsteknik? Hur upplever 

engelsklärare de vinster/förluster som de digitala verktygen för med sig in i deras 

klassrum? I den här studien undersöks engelsklärares upplevelser kring arbetet med 

digitala verktyg, hjälpmedel och IKT i sin undervisning.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka några engelsklärares uppfattningar, upplevelser, förhållningssätt 

samt pedagogisk medvetenhet gällande arbetet med IKT, digitala verktyg och hjälpmedel 

inom engelskundervisningen.  

- Hur pedagogiskt medvetet arbetar de tillfrågade engelsklärarna med digitala 

verktyg och hjälpmedel i sin undervisning? 

- Hur ställer de sig till användandet av digitala hjälpmedel i sin bedömning av 

prov och inlämningsuppgifter? 

- Vilka fördelar och nackdelar ser engelsklärarna med de digitala verktygen och 

hjälpmedlen för elevernas arbete och språkinlärning?  

- I vilken utsträckning upplever engelsklärarna sig vara kompetenta inom IKT och 

digitala verktyg och hjälpmedel?  

1.2 Redovisning av begrepp och förkortningar  

Nedan följer en redovisning av de begrepp och förkortningar som kommer att användas 

genom texten. Digitala verktyg och digitala hjälpmedel är begrepp som förekommer ofta 

i texten. Digitala verktyg är ett brett begrepp som innefattar alla former av digital teknik 

som används i skolan av både lärare och elever, detta kan alltså vara elevernas datorer 

som helhet, projektorer, Smart Boards, miniräknare eller annan teknisk utrustning. 

Digitala hjälpmedel faller under begreppet digitala verktyg, alltså är alla digitala 

hjälpmedel också digitala verktyg. Digitala hjälpmedel definierar jag som så att detta 

begrepp innefattar de funktioner inom tekniken som ämnar att stötta en elev i arbetet med 

att producera och förstå språk eller i andra delar av skolarbetet. Detta kan vara exempelvis 

alla funktioner inom ett språkhanteringsprogram som uppläsnings- och 

informationssöknings funktioner, översättningsprogram, kalenderverktyg, 

anteckningsprogram eller diskussionsforum.  

 

Med pedagogisk medvetenhet menar jag lärarnas uppmärksamhet och tillsyn över vad och 

hur deras elever använder sig av digitala hjälpmedel samt ifall läraren gett någon didaktisk 

introduktion till dessa. Exempelvis kan detta vara att hålla koll och säkerställa att eleverna 

som använder ett ordbehandlingsprogram som Word har det rätt inställt. Den pedagogiska 

medvetenheten syftar på lärarens medvetenhet om elevernas arbete med de digitala 

verktyg som skolan tillhandahåller, inte andra typer av program eller spel. 

 

Google Drive, som också kallas för Drive, där man använder Google Docs är ett liknande 

språkhanteringsprogram som Word som använder en molntjänst som gör att dokumenten 

lätt kan sparas och delas med andra. Grammarly är ett program som kan identifiera 

potentiella grammatikfel, stavningsfel, skiljeteckensfel, felaktiga ordval och stilfel i skrift 

efter vanliga språkliga föreskrifter. DigiExam och Exam.net är program för att skapa, dela 

och genomföra skriftliga prov. 
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IT är en förkortning för ”informationsteknik”, vilket är ett samlingsbegrepp för datateknik 

och telekommunikation. IKT är en förkortning för ”informations- och 

kommunikationsteknik” som syftar på kommunikation mellan människor men som också 

innehåller samma delar som IT. Datatekniken är då kopplat till utvecklingen av datorernas 

programvara vilket då innehåller de digitala verktyg som kommer att tas upp i 

fortsättningen. De vanliga digitala verktyg och program som används inom skolan som 

kan tänkas dyka upp i intervjuerna med engelsklärarna är Microsoft Word, Google Drive, 

Google translate och Grammarly. Microsoft Word är världens mest använda 

ordbehandlingsprogram som används ofta av både lärare och elever. Det är i detta 

program som denna text skrivs i, eftersom de flesta är välbekanta med programmet ska 

jag inte gå in i någon djupare förklaring om programmets funktioner men de inkluderar 

rättstavning, grammatikhänvisningar och ritfunktioner dessa kommer jag att kalla 

språkhanteringsprogram.  

 

Begreppet IKT är ett brett begrepp som innefattar betydligt mer än den datateknik som 

jag fokuserat på. Därför är det viktigt att jag förtydligar att den aspekt inom IKT som 

kommer ligga i fokus är språkhanteringsprogram som i sig innefattar ordbehandling, 

grammatikbehandlingsfunktioner, rättstavningsfunktioner men också delar av 

informations och kommunikationstekniken. De deltagande lärarna i denna undersökning 

har också fått dela med sig av sina upplevelser gällande sin kompetens med lärplattformar 

vilken också faller inom IKT-begreppet. 
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2 Tidigare forskning  

Nedan presenteras i kronologisk ordning tidigare forskningsområden som handlar om 

språkundervisningens förhållande till teknik och lärares upplevelser kring arbetet med 

den typ av teknik.  

2.1 Språkhanteringsprogrammens intåg i språkundervisningen  

För 20 år sedan hade ordbehandlingsprogamen börjat utvecklas. Vernon (2000) föreslog 

att språklärare borde använda sig av grammatikhanteringsprogram trots deras många 

problem under utvecklingsfasen. Dessa typer av program under 90- och 00-talen hade 

många svagheter, men Vernon menade att dessa svagheter också kan bli till styrkor i en 

klassrumssituation. Lärarna och eleverna kan använda programmen till att diskutera 

grammatik och teknologins olika aspekter i förhållande till språkundervisning. 

Användningen av digitala hjälpmedel som stöttningsverktyg i språkundervisningen 

kunde även stötta elevernas motivation till att skriva mer text vilket ökade 

mängdträningen.  

 

Däremot kan denna typ av digitala hjälpmedel också skapa vissa problem. Knutsson, 

Cerratto-Pargman och Sverinson-Eklundh (2002) diskuterade vilken roll 

språkhanteringsprogrammen haft för andraspråkselevers skriftproduktion och de kom 

fram till att det funnits ett glapp mellan de fel programmen sökte och hittade och de 

felaktigheterna som lärarna ansåg var viktiga att fånga upp. Att använda 

språkhanteringsprogram på fel sätt skulle alltså kunna leda till felaktig inlärning av 

exempelvis syntax, ordföljd, verbformer eller prepositionsanvändning (Knutsson, 2002, 

32). Dessa områden är vanliga fel hos elever som studerar sitt andraspråk.  

 

Runt samma tid argumenterade Prensky (2001) för att den äldre generationen är sämre på 

att använda IKT än den yngre generationen. Detta möttes av kritik från Guo, Dobson & 

Petrina (2008) och de ifrågasatte nödvändigheten i att utbilda den yngre generationen som 

redan kan. Ska den äldre generationen då utbilda den yngre, och hur? Det verkade inte 

vara så att den äldre generationen är sämre på att använda IKT. Det som däremot 

framkommer tydligt är att den yngre generationen inte nödvändigtvis är särskilt 

kompetent inom IKT. Det kan tänkas logiskt att den generation som använder sig av 

modern teknik i större utsträckning också är mer kompetent att använda utrustningen. 

Reed och Giessler (2002) hävdade att erfarenhet inte behöver betyda kompetens, därför 

är det viktigt att de som utbildar besitter kompetens så att tekniken kan användas på rätt 

sätt.  

2.2 Lärarrollen och en förändrad lärandemiljö  

Dålig utbildning och undermåligt stöd – så upplevde lärare att de största och mest 

ihållande problemen såg ut när tekniken introducerades i industriländernas klassrum 

(Capper, 2000). Likväl argumenterade Zhao, Pugh, Sheldon, & Byers för att många 
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liknande studier tenderar att förbise den problematik som lärare kämpar med när de 

försöker integrera främmande och potentiellt besvärande innovationer in i sin bekanta, 

familjära miljö – klassrummet. Forskarna menade också att det finns en betydande brist 

på uppmärksamhet rörande de svåra utmaningar som lärare ställs inför, samt hur dessa 

lärare i praktiken integrerar tekniken i sin undervisning (Zhao et al., 2002). Det kan vara 

en av anledningarna till att vissa undersökningar sammanställt att IKT endast har 

integrerats av lärare i liten utsträckning (Erstad & Frølich, 2002).  

 

Lund (2003) skrev i sin doktorsavhandling om lärare i engelska i IKT-rika miljöer och 

deras upplevelser och praktiker. Han skriver att när man följer lärares upplevelser 

gällande teknologi har vissa studier analyserat förhållandet mellan lärares teknologiska 

användning och vilket undervisningsparadigm de identifierar sig med (Becker, 1999, 

2000; Gobbo & Girardi, 2001; Murphy, 2000). Dessa studier visar på att lärarens 

personliga inlärnings- och undervisningsteori interagerar med sättet de använder IKT. 

Exempelvis verkar lärare med konstruktivistiska förhållningssätt oftare använda IKT i 

kreativa och kommunikationsinriktade syften även utanför klassrummet (Lund, 2003, 

160). Deltagarnas svar indikerar att de upplevde att lärandemiljön förändrades när de tog 

till vara på IKT användningen i och med att det blev lättare att koppla samman 

klassrummet med världen utanför skolans väggar (Lund, 2003, 163). När dessa lärare 

skulle utvärdera sin lärarroll i förhållande till IKT-användning var det tydligt att den mest 

avgörande lärarrollen var associerad med en hög kompetens inom engelskan. Men det 

svaret var nära följt av rollen att uppskatta och utvärdera material hämtat från internet. 

Sedan följde även höga svarsresultat gällande lärarroll för nya praktiker som designer, 

navigator, tolkare och forskare. Men även den traditionella rollen som instruktör sågs 

fortfarande som viktig (Lund, 2003, 166–167). 

2.3 Teknikens brukskvalitet och engelsklärares professionsutveckling   

Lärarna i Lunds studie betonade att sina upplevelser kring läraridentitet och värderingar 

i en IKT-rik miljö karaktäriserades av två problem. Det första problemet gällde 

professionalism, siffrorna visade på att lärarna ansåg sig ha mycket att ge samtidigt som 

tidsramarna blivit snävare. Det andra problemet handlade om hur deltagarna såg på sin 

identitet som lärare, medan det finns indikatorer på osäkerhet hos lärarna så pekar 

siffrorna inte på att det finns någon omfattande upplevelse av marginalisering eller 

identitetsförlust (Lund, 2003, 169). Snarare pekar siffrorna på motsatsen: 55–60 % av 

lärarna upplevde en starkare identitetskänsla när de arbetade i teknikrika miljöer.  

 

Lärarna ansåg att de största fördelarna med IKT i engelskundervisningen för 

lärandemiljön var motivationsfrämjandet. Undervisningen kunde varieras och det fanns 

tillgång till nutida och högkvalitativa material. Sedan kom svaren självständigt lärande, 

uppdateringsmöjligheter, tillförlitlighet, färdigheter, outputvolym ökar, en upplevd 

mindre bundenhet samt att tid och plats spelar en mindre roll. Lärarrollen och elevrollen 
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kan komma närmre och gränsen mellan skolan och hemmet kan minska (Lund, 2003, 

172). Många av svaren visar på att lärarna är medvetna om möjligheterna och den 

innovativa potentialen hos IKT medan vissa också uttrycker en motvilja och till och med 

skepticism mot teknologin (Lund, 2003, 173).  

 

En annan viktig aspekt är den upplevda kontrollförlusten som reflekterar en 

epistemologisk förändring. Nu kan plötsligt svar på frågor och funderingar inte finnas i 

lärarens godkända lärobok, vilket enligt engelsklärarna gör att eleverna inte längre är en 

lika tydlig lyssnarkrets. En sådan förändring för med sig nya typer av relationer mellan 

den kunnige och den okunnige. För lärarna för det med sig en förändring från att vara den 

som tillgodoser kunskaper till den som guidar och stöttar lärandeprocessen. En sådan 

förändring är mycket beroende av omständigheterna runtomkring (Lund, 2003, 175).  

 

Sammanfattningsvis kan de upplevelser och attityder till IKT i engelskundervisningen 

och i samhället av de engelsklärarna i Lunds undersökning summeras i ett perspektiv som 

domineras av brukskvalitet. Lärarnas övertygelser om användandet av IKT har också ett 

starkt framtidsperspektiv, de poängterar potentialen och vikten av att bemästra modern 

teknik (Lund, 2003, 188). Det finns en omfattande uppfattning att klassrumspraktiker 

förändras i och med integrationen av IKT. Förändringen tillskrivs ofta ett bemyndigande 

hos eleverna och en kontrollförlust hos lärarna i den uppfattningen att lärandeprocessen 

blir mindre förutsägbar. Det uttrycks tydligt att behovet för professionsutvecklingen är 

stor, speciellt inom nya områden och nya praktiker för att få bättre insikt i både lärandet 

och undervisningen (Lund, 2003, 270).  

2.4 Engelsklärares upplevelser av teknikens vinster och förluster 

Enligt Skarins rapport (2008) menade hälften av de tillfrågade lärarna att IKT-

användandet inte skulle främja elevers lärande på grund av bristande kompetens hos 

lärarna samt tekniska problem med uppkoppling och resursproblem. Rapporten visade 

också att många lärare inte ansåg sig själva ha kompetens nog att använda IKT i skolan. 

Bresche och Liss (2009) menar att tekniken kan öppna dörrar till stora mängder 

information samt ett mer dynamiskt arbete mellan lärare och elever. En slutsats av deras 

arbete var att även med teknikens hjälp har många lärare antingen inte haft kunskapen 

eller inte vågat ta med sitt klassrum ”ut i världen” (Bresche & Liss, 2009, 61). Även om 

flera ansåg sig vara kompetenta med tekniken använde de inte datorn för att kommunicera 

med omvärlden, utan mest som skrivmaskin eller digitalt bibliotek.  

 

Estling Vannestål (2012) skriver om hur digital teknik används i språkundervisningen och 

menar att det nu med hjälp av IKT för lärare finns stora förbättringsmöjligheter till både 

individanpassning och variation i klassrummet. Däremot visar hon på att denna teknik 

utnyttjas i en mycket liten utsträckning av många språklärare (Estling Vannestål, 2012). 

Estling Vannestål skriver att det endast var 43 % som använde sig av IKT regelbundet. 
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En annan fråga som Estling Vannestål sökte svar på var på vilket sätt datorer och dess 

program användes av lärarna, och i störst utsträckning användes datorerna för 

informationssökning (53 %) och för ordbehandling (52 %). Sammanfattningsvis kan man 

säga att datorerna användes av lärarna som ett digitalt bibliotek och som skrivmaskiner. 

Lärarna som deltagit i studien menar att orsakerna till den begränsade användningen av 

tekniken beror till största delen på bristande tillgång till datorer, tidsbrist, att elever 

använder datorerna till andra saker samt att de datorer som finns tillgängliga fungerar 

dåligt (Estling Vannestål, 2012, 107). De deltagande lärarna menar också att det finns en 

oro över att inte vara kompetenta med tekniken samt att det finns oklarheter kring hur en 

ska bedöma och betygsätta arbeten som förflyttas till okända områden.  

 

Språklärarna som deltagit i Estling Vanneståls undersökning påpekar att lärarna ofta hör 

människor säga att de unga är duktiga på datorer, att de är digital natives (Prensky, 2001) 

då ungdomarna vuxit upp med att använda datorer, mobiler och annan teknik. Lärarna i 

studien menar dock att dessa kunskaper är begränsade till vissa områden, det finns ofta 

stora brister i kunskaper om informationssökning, källkritik och användning av olika 

typer av ordbehandlingsprogram (Estling Vannestål, 2012, 107). Eftersom de svenska 

styrdokumenten ger språklärare mycket stor valfrihet gällande frågan om val av 

aktiviteter och material är det viktigt att fråga sig hur vi väljer att använda IKT. Då det 

finns ett uppdrag att stödja elevers digitala kompetens kan detta arbete inte väljas bort. 

Något som däremot verkar vara genomgående genom studierna som undersökt vilka 

fördelar som finns med ett professionellt användande av IKT är elevers motivation 

(Estling Vannestål, 2012, 101).  

2.5 Avgränsningar  

Eftersom jag inte är intresserad av att jämföra något manligt/kvinnligt perspektiv kommer 

det inte finnas något fokus på kön/genus och därför kommer också de deltagande lärarna 

ges könsneutrala pseudonymnamn. Mitt syfte med denna studie är inte att undersöka och 

jämföra de olika digitala verktyg och program som presenteras och dyker upp under 

arbetets gång, utan enbart lärarnas egna tankar om hur verktygen används av eleverna. 

Jag kommer inte att försöka ta mig an att undersöka de faktiska pedagogiska 

vinster/förluster som de digitala verktygen kan tänkas ge utan fokus kommer ligga på 

vilka vinster/förluster som lärarna anser sig finnas. Alltså är det engelsklärarnas 

upplevelser och erfarenheter kring arbetet med digitala verktyg, hjälpmedel och IKT som 

jag är ute efter, inte att kartlägga arbetet i sig. 
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3 Material och metod   

3.1 Fenomenografi   

Studien har en inriktning mot en ökad förståelse för intervjupersonernas upplevelser kring 

arbetet med digitala verktyg inom engelskundervisningen. Förståelseinriktningen innebär 

att jag är intresserad av de betydelser som digitala verktyg har för intervjupersonerna, 

engelsklärarna, inte av de digitala verktygen i sig själva. Det är meningsinnehållet hos 

lärarnas upplevelser som är i fokus. Det induktiva förhållningssättet innebär att jag är 

intresserad av att undersöka empirin, inte någon teori. Däremot utifrån den undersökning 

jag gör kan möjligtvis en teori skapas, men det är den information från intervjupersonerna 

som är det viktigaste, inte att styrka en teori. Syftet med forskningsintervjuerna är att få 

förståelse kring intervjupersonernas egna perspektiv och upplevelser, därför är det 

fenomenografiska förhållningssättet ett passande verktyg för min studie. 

 

En fenomenografisk analysmetod har använts då den här studien syftar att utgå från det 

empiriska materialet. För att förstå tankarna och upplevelserna kring ett socialt fenomen 

utifrån lärarnas perspektiv är den fenomenografiska metodansatsen en bra lämpad metod 

för att försöka förstå sig på data som är insamlad från enskilda individer. Fenomenografin 

är mer inriktad på att titta på olikheterna i människors uppfattning snarare än deras 

likheter, eftersom vi alla upplever samma fenomen på olika sätt. En annan utgångspunkt 

för fenomenografin är att det finns ett visst antal sätt människor kan uppfatta företeelser, 

Dahlgren och Johansson (2015, 179) menar att ”en uppfattning är således ett sätt att förstå 

något eller ett sätt att erfara något”.   

 

Den fenomenografiska forskningen började med inriktningen att förstå det mänskliga 

lärandet, och något som är speciellt viktigt för den fenomenografiska analysmetoden är 

att forskningsfrågorna som ställs har en viss typ av karaktär. Det som blir avgörande för 

att få ett framgångsrikt resultat samt en välutvecklad analys av det insamlade materialet 

är att jag efterfrågar deltagarnas sätt att uppleva och uppfatta ett visst fenomen, i detta fall 

deras arbete med digitala verktyg i engelskundervisningen. På grund av detta inleds 

många av mina frågor med hur, och orden upplevelse/uppfattning ska genomsyra hela 

intervjuprocessen så det är tydligt vilken information det är jag är ute efter. Eftersom jag 

är intresserad av att undersöka engelsklärares egna uppfattningar och upplevelser, 

förhållningssätt samt pedagogisk medvetenhet kring arbetet med digitala verktyg inom 

språkundervisningen passar den fenomenografiska filosofin denna typ av studie. Vad som 

kännetecknar en uppfattning, en upplevelse och ett förhållningssätt kan vara knepigt att 

fastställa då det är subjektivt och kan se olika ut från person till person. Däremot handlar 

det om kvalitativa sätt att känna och erfara något som sker i världen omkring oss. 

Eftersom det är subjektivt och skiljer sig mellan personer så får man en uppsättning av 

olika uppfattningar ifall man frågar ett antal personer hur de upplevt en viss företeelse. 
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Dessa olika uppfattningar kallas för utfallsrummet gällande en händelse eller företeelse 

(Dahlgren & Johansson, 2015, 188).  

 

En uppfattning eller upplevelses karaktär kan bestämmas av hur man uppmärksammar de 

mångfacetterade drag som särskiljer dessa företeelser. De som forskat inom 

fenomenografin menar att det dels är antalet uppmärksammade aspekter, dels i vilken 

mån en person är förmögen att relatera dessa till varandra som är avgörande för hur pass 

djup förståelse vi kan få (Dahlgren & Johansson, 2015, 180). Forskare har utvecklat 

tekniker för att nå de upplevelser som på något sätt överensstämmer med deltagarens 

subjektiva uppfattning av ett givet fenomen. 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Den metod för datainsamling jag valt för denna studie är semistrukturerade intervjuer av 

engelsklärare från olika nivåer för att ge studien ett bredare perspektiv. Studien syftar till 

att undersöka kvalitativa data från enskilda individer och därför är intervjuer att föredra 

framför en kvantitativ enkätstudie. De semistrukturerade intervjuerna har i förväg 

planerats med förberedda, stängda samt öppna frågor för att säkerställa att 

datainsamlingen får en bra struktur. Valet av att använda intervjuer gör att jag inte kan 

säga något om en hel populations engelsklärare, men teman och mönster kan upptäckas. 

Upptäckandet av mönster, eller avsaknaden av mönster, mellan engelsklärares 

upplevelser kan visa på nya förbättrade sätt att använda digitala hjälpmedel och verktyg 

som exempelvis språkhanteringsprogram eller ge inblick i områden som behöver 

utvecklas eller omarbetas. I intervjuerna ville jag fånga upp det som är viktigt och 

representativt i relation till mina frågeställningar, och i denna kvalitativa studie är det av 

stor betydelse att jag utgår ifrån ett induktivt förhållningssätt till materialet. Denna typ av 

kvalitativ forskningsintervju som jag använt mig av för att få svar på mina frågeställningar 

söker svaret på kvalitativ kunskap om intervjupersonernas upplevelser. Det innebär att 

jag i allra största utsträckning har arbetat med ord och inte med siffror.  

 

Denna typ av semistrukturerad intervju är också tematisk till sin natur, de frågeområden 

som framkommer i intervjuguiden nedan följer teman som berörs i förhållande till mina 

forskningsfrågor. Intervjusituationen är inte menad att ställa så många frågor som möjligt 

utan att snarare hålla antalet frågor lägre för att få ut så mycket information som möjligt 

med hjälp av följdfrågor. Dessa följdfrågor kan lyda: ”Hur menar du då? Du sade ___ 

berätta hur du tänker kring det?” Denna teknik kallas för probing och används för att 

fördjupa samtalet kring fenomenet. Inom denna teknik kan man också använda icke-

verbala sätt att utvidga samtalet som att nicka eller humma för att försäkra 

intervjupersonen att man hänger med och att man lyssnar efter mer och att man är 

intresserad av vad de har att säga (Dahlgren & Johansson, 2015, 183). Detta leder också 

till att intervjuerna kan bli ganska långa, 45 minuter upp mot en timme vilket också gör 

att det är absolut nödvändigt för mig att använda ljudinspelare.  
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Praktiskt gällande inspelning av intervjuerna har endast ljudet spelats in på diktafon. 

Ljudfilerna som sparats har sedan använts för att transkribera och skriva ut alla intervjuer 

för underlättande av analys. Innan ljudinspelningen börjat har jag och informanten 

samtalat där jag förklarat syftet med studien så att det är tydligt vad den deltagande 

engelskläraren är med på. Eftersom jag har samarbetat med människor är det viktigt att 

jag förhållit mig till de etiska principer som informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Ett mål med intervjuerna är att informanterna ska känna sig 

bekväma och jag har förklarat innan intervjun börjat att även svar som ”jag vet faktiskt 

inte, jag har aldrig funderat på det” fortfarande är värdefull information. Jag har sedan 

inhämtat deltagarens samtycke och förklarat att deltagandet är helt och håller frivilligt 

och personen kan närsomhelst i processen bestämma sig för att avsluta sitt deltagande 

utan att det ska ske några som helst negativa följder för den individen. Sedan har jag 

informerat om konfidentialitetskravet, att jag har tystnadsplikt och att alla deltagare 

kommer vara anonyma. Intervjuforskning är genomsyrad av etiska och moraliska frågor 

och det finns många dilemman som exempelvis att intervjun ska vara så respektfull som 

möjligt mot intervjupersonen samtidigt som det kan finnas en risk att endast få ett 

empiriskt material som skrapar på ytan (Kvale & Brinkmann, 2014, 98).  

 

I intervjuforskning kan etiska problem förekomma så frågor gällande dessa problem ska 

betraktas. Själva syftet med denna typ av undersökning bör övervägas med hänsyn till 

vilken mån av förbättring till den mänskliga situationen den ger men också till det 

verkliga vetenskapliga värdet. Gällande planering finns problem med att erhålla 

engelsklärarnas informerade samtycke till deltagandet i undersökningen, att överväga 

konsekvenser som kan följa dem och att säkra konfidentialiteten. Intervjusituationen är 

också ett stadie som kan orsaka etiska problem, vilka olika former av personliga 

konsekvenser kan det bli för deltagarna? Transkriptionen måste säkra deltagarnas 

konfidentialitet, en mycket viktig fråga är ifall den utskrivna texten är sann gentemot 

deras uttalanden. Därför är det av stor vikt att transkribering görs korrekt så det inte 

uppstår många små missförstånd som kan ge ett missvisande underlag.  

3.3 Intervjuguide  

Dessa semistrukturerade intervjuer har utgått från en intervjuguide, se nedan, med 

frågeområden kopplade till forskningsfrågorna. Beroende på vilken åldersgrupp läraren 

undervisar i kan strukturen se olika ut då vissa frågeområden får mer plats än andra. Mitt 

mål med intervjuerna är att de ska upplevas som bekväma och mer som ett samtal mellan 

kollegor än utfrågning, så ordningen på frågorna har jag anpassat för att det ska bli en bra 

övergång och för att undvika att hoppa från ett intressant ämne. Efter intervjun är avslutad 

och inspelningen avstängd har jag frågat samtliga deltagare hur de upplevde 

intervjusituationen och ifall några ytterligare frågor dykt upp efteråt.  
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Nedan är ett manus som har strukturerat intervjuns förlopp. Tabell 1 är gjord på så sätt att 

frågeområdena är kopplade till någon av mina forskningsfrågor, sedan kommer 

följdfrågor och andra frågor dyka upp under intervjuförloppets gång. I början av intervjun 

har mer generella frågor ställts för att underlätta dynamiken under intervjun. Ett mer 

dynamiskt fokus har lagt grunden för en positiv interaktion, fler ”hur” frågor har ställts 

då det ska stimulera intervjupersonen till att samtala om sina upplevelser och känslor. 

Därför hålls också frågorna relativt korta och de har varit befriade från alltför akademisk 

jargong (Kvale & Brinkmann, 2014, 173) för att göra dem lätta att förstå. För att hålla 

samtalet flytande har de viktigaste frågorna ställts i deskriptiv form.  

 

Tabell 1: Intervjuguide  

Forskningsfråga Frågeområde 1 Frågeområde 2 Frågeområde 3 Frågeområde 4 

Hur pedagogiskt medvetet 

arbetar engelsklärare med 

digitala verktyg i sin 

undervisning? 

Upplever du att 

du har koll på hur 

dina elever 

använder 

språkhanterings-

program? 

Hur ofta brukar 

du 

uppmärksamma 

ett felaktigt 

användande av 

dessa program? 

(ex fel språk, ej 

uppdaterad etc) 

Kan du i 

efterhand 

upptäcka att en 

elev exempelvis 

inte haft 

rättstavning 

inställt på rätt 

språk? 

Diskuteras 

språkhanterings-

program i ditt 

klassrum? 

På vilket sätt tar de 

ställning till användandet 

av programmen i sin 

bedömning av prov och 

inlämningsuppgifter? 

 

Hur använder du 

språkhanterings-

program på 

prov/inlämnings-

uppgifter? 

På vilket sätt tror 

du resultaten 

skulle variera ifall 

du gjorde 

annorlunda? 

  

Vilka fördelar och 

nackdelar ser engelsklärare 

med rättstavningsprogram 

och 

språkgranskningsteknik för 

elevers lärande? 

 

Hur tror du att 

dagens digitala 

verktyg kan 

främja elevers 

språkinlärning?  

Hur tror du att 

dagens digitala 

verktyg kan 

motverka elevers 

språkinlärning?  

Använder du dig 

av digitala 

verktyg inom 

grammatik-

undervisningen? 

Vilka?  

Vilka 

vinster/förluster 

kan du se med 

att arbeta 

digitalt/ analogt 

gällande just 

grammatik-

undervisningen? 

Hur kompetenta upplever 

sig engelsklärare vara 

gällande arbetet med IKT i 

klassrummet?  

Upplever du att 

den utbildning du 

fått varit 

tillräcklig för att 

du ska känna dig 

kompetent med 

IKT arbetet? 

Upplever du dig 

vara mer 

kompetent inom 

IKT arbetet än 

dina elever?  

Finns det något 

specifikt område 

du upplever 

behöver 

förbättras inom 

din kompetens 

med IKT arbetet? 

Hur tror du 

framtidens (+30 

år) IKT arbete 

kommer se ut 

inom 

skolväsendet? 

Diskuteras detta 

inom arbetslag? 

 

3.4 Informanterna  

De engelsklärare som deltagit som informanter i denna studie är alla lärare som undervisar 

i engelska i Sverige på olika nivåer. Alla informanter ges ett könsneutralt namn och förblir 
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anonyma. Sam är lärare i engelska, svenska och svenska som andra språk och är utbildad 

för att undervisa på högstadienivå men för tillfället undervisar på en f6 skola där hen 

undervisar elever i årskurs 4–6. Kim undervisar för tillfället i engelska på 

vuxenutbildning så hen har elever i olika åldrar. Robin och Lee undervisar engelska på 

gymnasienivå och har engelskakurserna 5, 6 och 7. Begreppen intervjupersonerna, 

informanterna och deltagarna kommer också att användas synonymt för att undvika 

onödiga repetitioner och syftar då på de lärare som deltagit i undersökningens intervjuer. 

3.5 Analysmodell  

Den fenomenografiska analysmodell som använts för dataanalysen har sju olika steg och 

jag har valt att följa modellen som Dahlgren och Johansson (2015, 179–189) beskrivit. 

Nedan beskriver jag hur jag stegvis använt deras analysmodell.  

 

Steg ett: Att bekanta sig med materialet 

Steg ett innebär att först och främst bekanta sig med det material som kommit från 

intervjuerna. Innan detta steg påbörjas måste alla intervjuer vara avklarade och 

transkriberade, för att sedan skriva ut all data på papper för en bättre överblick. Det enda 

materialet som tillkommer i denna analys annat än de transkriberade intervjuerna är korta 

anteckningar samt kommentarer som förts under och efter intervjuernas gång. Detta 

material läses flera gånger tills jag har bekantat mig med all information.  

 

Steg två: Kondensation 

Det är i steg två som själva analysen påbörjas genom att jag skiljt ut de viktigaste (de 

mest betydelsefulla och signifikanta) uttalandena och samlat ihop dessa i grupper. 

Eftersom intervjuguidens frågeområden är grupperade efter forskningsfrågorna har det 

blivit en naturlig utgångspunkt att till en början samla alla passager från de olika 

intervjuerna i grupper som kopplas till frågorna. Denna process har först gjorts i fysiskt 

pappersformat för att sedan föras över till digitalt format där jag lättare har kunnat flytta 

passager, kommentera och strukturera materialet.  

 

Steg tre: Jämförelse 

Nästa steg kallas för jämförelse, och likt namnet sker i detta steg den jämförelse inom de 

grupperingar som gjorts i det tidigare steget. Eftersom ett av fenomenografins mål är att 

hitta och urskilja skillnader mellan olika upplevelser och uppfattningar är detta av störst 

vikt i steg tre, men för att lyckas med det kommer jag också leta efter likheter. Det är 

viktigt att jag försöker se förbi de mer ytliga skillnaderna för att sedan kunna upptäcka de 

likheter som finns.  

 

Steg fyra: Gruppering 

I steg nummer fyra har jag grupperat dessa likheter och skillnader, dessa kan nu relatera 

till varandra, och vissa grupper kan innehålla både likheter och skillnader vilket måste 
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förklaras och förtydligas. I detta steg analyseras alla passager som tillhör de olika 

grupperna och de tydligaste likheterna mellan upplevelserna skrivs ut i en mening. Ofta 

har detta hamnat runt tre stora likheter och runt två till tre större skillnader i upplevelserna 

kring givet område. Alltså tas dessa likheter och skillnader ut som sedan ges en förklaring 

med förtydning.  

 

Steg fem: Artikulera kategorierna 

Här ska de olika kategorier artikuleras, och med detta menar jag att likheterna kommer 

stå i fokus. Det är nu kärnan i likheterna som jag ämnar hitta, men också ett kritiskt arbete 

kring att analysera gränserna, eller ramarna för hur pass stor en viss kategori/grupp kan 

vara innan en ny kategori/grupp behöver etableras. Dessa steg kan behöva upprepas 

många gånger innan dessa kategorier blivit mer fasta och påtagliga. I de tidigare funna 

likheterna och skillnaderna ämnar jag alltså nu hitta kärnan, det mest påtagliga och 

väsentliga i dessa likheter och skillnader. Sedan diskuteras ramarna för kategorierna 

genom att jag förklarar vad som hör till denna kategori och vad som hamnar utanför. 

Ramfaktorerna till dessa kategorier bestäms dels av hur definierade och specifika 

frågorna är samt dels av likheterna och skillnaderna i informanternas uttalanden om sina 

uppfattningar. 

 

Delvis kan det vara svårt att avgöra vilka ramfaktorer som gäller när långa passager 

behandlar flera områden samtidigt, men då blir uppgiften att gå igenom materialet ett 

flertal gånger och verkligen sålla ut vad som hör till vilken kategori även om det betyder 

att bryta upp passager genom att klippa ut det mest signifikanta för just den frågan. 

Poängen med fenomenografin är att hitta likheter och skillnader i uppfattningar eller 

upplevelser kring ett givet fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015, 186) och målet med 

denna analysmetod är att i den sjunde fasen finna ett utfallsrum.  

 

Steg sex: Namnge kategorierna 

I det näst sista steget har kategorierna namngetts och genom detta så har det mest 

betydelsefulla i materialet framkommit. I detta steg har jag försökt fånga känslan av 

kärnan i kategorierna och gett varje kategori ett passande och ännu mer förtydande namn.  

 

Steg sju: Kontrastiv fas 

Allra sist i det sjunde steget granskas alla passager för att undersöka ifall de möjligtvis 

skulle kunna placeras i fler än en kategori. Kategorierna jag skapat ska vara exklusiva 

vilket innebär att de ska vara uttömmande och det är viktigt att jag har analyserat 

passagerna för att se ifall de kan matcha med fler kategorier. Resultatet kallas då inom 

fenomenografin för ett utfallsrum, passagerna kan också sammanställas till kortare, 

kärnfulla citat som kan användas som illustrationer till kategorierna.  
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3.6 Kritik mot den fenomenografiska modellen  

Det som sker när man frågar en grupp människor om deras upplevelser och uppfattningar 

är att det är svårt att upptäcka alla möjliga sätt att erfara något. Väljer jag exempelvis en 

annan grupp lärare kan resultatet se mycket annorlunda ut beroende på en mängd olika 

faktorer som skolans miljö, lärarnas utbildning och fortbildning, praktiska 

omständigheter etcetera. En upplevelse eller uppfattning som beaktar endast en aspekt av 

ett fenomen kan anses vara alltför ytlig, därför har jag försökt få till flera frågeområden 

från olika aspekter för att få så många infallsvinklar som möjligt utan att det blir alltför 

grötigt och svåranalyserat. Det kan också finnas problem med ett fenomenografiskt 

förhållningssätt ur forskningssynpunkt ifall intervjupersonerna svarar på mina frågor på 

ett oreflekterat sätt eller ger ett svar som de kanske egentligen inte menar, men som de 

tror att jag vill höra. Därför är det viktigt att säkerställa deltagarnas anonymitet, samt att 

jag försäkrar mig om att de förstår att det jag är ute efter är just deras personliga, 

subjektiva uppfattningar och upplevelser. 

3.7 Kritik mot intervjuforskning  

Valet att använda intervjumetoder för insamling av material till forskning är inte utan 

kritik, det finns vissa problem som kan vara svåra att lösa (Potter & Hepburn, 2005, 291). 

Bland annat poängterar de att den intervjuforskning som sker idag är alltför idealistisk då 

den ofta inte tar hänsyn till att olika personers beteenden och erfarenheter är lokaliserade 

till en materiell, historisk och social omvärld. De menar också att denna typ av forskning 

kan vara för individualistisk och för godtrogen till att ta allt som intervjupersonerna säger 

som taget utan att vara kritisk. En annan kritik är att intervjuforskning kan vara för 

kognitivistisk eftersom alltför stor fokus läggs på upplevelser och tankar istället för på 

handling, men eftersom min studie ämnar till att undersöka lärarnas upplevelser och 

tankar kan jag i alla fall undgå den kritiken. Den har också kritiserats för att vara 

verbaliserande, alltså att intervjuforskningen fetischerar den verbala interaktionen samt 

att den försummar den kroppsliga interaktionen.  

 

Slutligen är två kritikområden att intervjuforskningen kan anses som irrelevant och 

legitimerande. Alltså att denna typ av undersökning endast producerar trivialiteter vilket 

inte innebär ny värd kunskap och att den är besatt av att legitimera sig själv som forskning 

istället för att producera ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014, 349–350). Med allt detta 

sagt finns det däremot en vinst med denna typ av undersökning speciellt ifall den skulle 

tas med i ett större sammanhang. I och med den snabba teknologiska utveckling som sker 

finns det alltid en fördel att undersöka hur människor upplever arbetet inom ett konstant 

föränderligt område. Det resultat jag kommer fram till kan exempelvis visa på mönster 

av lärares upplevelser som kan tyda på att skolor behöver tillhandahålla extra 

kompetensutbildning eller som visar på att en skola som satsat stort på arbetet med 

digitala verktyg nått vissa av sina mål. Jag kommer inte som tidigare nämnt kunna göra 

några redogörelser för engelsklärare i stort på grund av studiens omfattning. Men 
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resultatet kan i alla fall peka på hur en grupp lärare i en kommun uppfattar deras arbete 

med digitala verktyg och hjälpmedel och den informationen kan användas på olika sätt. 

Den kan peka på olika typer av förbättringsmöjligheter eller skapa förutsättningar till 

ytterligare frågeställningar som främjar fortsatt forskning.   
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4 Presentation av intervjuerna  

I detta avsnitt presenteras resultatet av det insamlade materialet från intervjuerna. Här 

presenteras varje intervju med en tematisk struktur i fyra delar. Den första delen behandlar 

lärarens pedagogiska medvetenhet kring arbetet med digitala verktyg i sin undervisning, 

den andra delen fokuserar på lärarens ställning till digitala verktyg och hjälpmedel i 

bedömningsarbetet av prov och inlämningsuppgifter. Den tredje delen handlar om 

lärarnas uppfattning om vilka fördelar och nackdelar som de digitala verktygen och 

hjälpmedlen har för elevernas arbete och inlärning och den fjärde delen behandlar lärarnas 

egna, subjektiva kompetensupplevelse gällande arbetet med IKT och teknik i skolan. 

Intervjuerna presenteras i den ordning att den engelsklärare som undervisar i lägst nivå 

presenteras först, de på gymnasienivå i mitten och Komvuxläraren sist.  

4.1 Sam, engelsklärare på mellanstadiet  

Sam undervisar i engelska, svenska och svenska som andraspråk på mellanstadiet och 

arbetar också mycket med nyanlända elever som sedan slussas ut i reguljära klasser allt 

eftersom språket utvecklas. Sam anser att arbetet blir så intressant när engelskan blir det 

tredje språket för många nyanlända elever så att det blir ett parallellt arbete med att både 

utveckla elevernas kunskaper i engelska som i svenska. Däremot påpekar hen att det är 

väldigt spännande eftersom i princip allt läromedel utgår ifrån att eleverna redan har 

svenskan som bas, vilket i många fall inte alls stämmer. Eleverna arbetar ungefär hälften 

av tiden med datorer och hälften analogt med penna och papper. Hen uppmärksammar att 

många elever har datavana, men trots det behöver alla skolas in i hur man använder 

datorns funktioner som hjälpmedel och verktyg för skolarbete: 

Man får jobba ganska mycket med det kan jag uppleva i början av årskurs 6 alltså, a men, vad är det 

vi gör när vi är på datorn? Hur hanterar vi det liksom? Typ som att mobiler kan också vara ett 

lärverktyg men det kan ju också erbjuda annat.  

Eftersom de digitala hjälpmedlen erbjuder andra typer av stimuli upplever Sam att en 

viktig del av språkundervisningen handlar om av datakunskap, vilket i sin tur kräver en 

kompetent lärare inom dessa områden. Sam upplever att det kan vara stora skillnader när 

det gäller hur stor utsträckning eleverna måste tränas i att arbeta med digitala verktyg. 

Hen säger att många nyanlända elever i förberedelseklasser kanske aldrig har tränat på att 

jobba i ett ordbehandlingsprogram och eftersom många av dessa elever är de som kan 

behöva de kompensatoriska hjälpmedlen så pass mycket upplever hen att där är det av 

stor vikt att träna in de strategierna. Hen upplever också att teknikskräcken kan påverka 

vissa elever: 

Vi får ju som hjälpa dom att få till det och ställa in det, men man kan ju definitivt märka en skillnad 

på de som har en vana att såhär logga in och ja, kommer det upp ett litet meddelande då får ju en del 

panik och liksom VAD SKA JAG GÖRA NU?! 

Däremot menar Sam att teknikskräcken har mycket att göra med hur eleverna är som 

personer, ifall de vågar testa sig fram eller inte. Hen har också erfarit att det är en stor 

skillnad mellan reguljära och nyanlända elever i den frågan. Sam upplever att hen ofta 
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uppmärksammar att elever behöver stöd och hjälp i hur man arbetar med inställningar i 

program och att man ofta får prata mycket om struktur och layout. Hen upplever att en 

stor del av undervisningen gällande just skrivandet med hjälp av språkhanteringsprogram 

bör ske i grupp för att hen som lärare ska kunna ha uppsikt över elevernas arbete. 

4.1.1 Hur ställer Sam sig till digitala hjälpmedel i sin bedömning av prov och 

inlämningsuppgifter? 

Sam betonar att eleverna i princip alltid får ha tillgång till digitala hjälpmedel när de 

skriver, som exempelvis rättstavning. Sam suckar och får en mer negativ ton när hen 

pratar om hur eleverna ska genomföra nationella prov i årskurs sex utan de anpassningar 

som de fått ta del av i undervisningen. Hen betonar starkt en upplevd problematik gällande 

regelverket där eleverna ska få alla anpassningar de har rätt till utifrån sina förutsättningar 

men att på nationella proven så ska dessa anpassningar tas bort:  

Och då känner man ju såhär, vad är tanken med det liksom? För att alla dom här verktygen finns ju, 

dom är ju utvecklade för att hjälpa, för att liksom man ska kunna vara en del av ett vardagligt 

sammanhang liksom, ehm, men inte när man ska testas på nationella proven. För då vill man ha ut 

nåt typ såhär, jag vet inte mät-/ det är nåt typ av mätverktyg där man inte riktigt kan förstå sig på 

tanken så att jag tänker det att eleverna ska ju för sin egen utveckling få använda de verktyg som 

finns. Punkt slut liksom. 

Sam anser att avsaknaden av hjälpmedel vid provtillfällen upplevs som märklig, hen ser 

inte meningen med varför det ser ut som det gör. Hen upplever att eftersom de digitala 

hjälpmedlen finns och används borde eleverna ha rätt att få använda dem även vid 

examinationstillfällen. Hen säger att: ”mm, men det är en stor frustration att, det här är ju 

också så att skolan är ju inte riktigt där, helt.” Sam menar att det hen vill ta reda på är hur 

elevens kommunikativa förmåga ser ut och att det får hen syn på när eleverna får använda 

verktygen, och att använda dessa hjälpmedel hjälper hen att få reda på elevens faktiska 

kompetens. Sams upplevelse kring problematiken förklarar hen såhär: ”det känns som att 

man drar stolen under dom”. Så kändes det när Sams elever som alltid fått ta del av 

anpassningar i form av digitala hjälpmedel såsom ordbehandling i hens klassrum sedan 

kommer till en högstadieskola där de inte får använda dessa hjälpmedel. ”Det upplevs 

som taskigt mot eleverna” är Sams uppfattning.  

4.1.2 Sams syn på vinster och förluster för eleverna med de digitala verktygen  

Sam tror inte att det motverkar elevers språkinlärning att få använda många digitala 

hjälpmedel, hen tror snarare att det kommer leda till andra sätt att lära ut. De största 

fördelarna med att arbeta mer digitalt för elevernas inlärning är kopplat till motivation, 

kreativitet och mängden input. Hen poängterar att många av elevernas till synes oändliga 

kreativitet kan på ett enklare sätt få utlopp med hjälp av digitala verktyg. Sam betonar att 

hen upplever stor glädje av elevernas kreativitet gällande arbetet med det tekniska, men 

att elevernas kompetens gällande kreativa problemlösningar och snabba beslut måste 

balanseras med lärarens helhetstänk och behandling av mängden information eleverna får 

tillgång till. Många gånger får hen som lärare nya lärdomar om elevernas tekniska 

kunskaper, samtidigt som eleverna behöver mycket hjälp och stöd med att kommunicera 
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ett budskap på ett tydligt sätt. En annan viktig aspekt som tas upp är mängden information 

som blir tillgänglig för eleverna när de kommer in i en digitaliserad värld och de snabbt 

blir bra på att hitta stora mängder information. Sam upplever att detta är något som 

eleverna blivit väldigt snabba på att fånga upp, men att de behöver mycket stöd i att 

processa den informationen. Hen beskriver att eleverna inte kan lämnas ensamma i detta 

arbete.  

4.1.3 Sams upplevda kompetens  

Frågan om upplevd kompetens framkallar många känslor, Sam anser att både utifrån sina 

egna upplevelser och från sina kollegor är det stor variation gällande detta ämne. Frågorna 

får Sam att återge ett minne från när digitaliseringen fick större fotfäste i skolväsendet, 

när datorerna började användas regelbundet satt lappar på datorerna som löd: ”Vad du än 

gör så kan datorn inte sprängas!” Hen hävdar att det dels är kopplat till en rädsla, och hens 

beskrivning tyder på att det i alla fall tidigare funnits en påtaglig oro. Men bitar av den 

osäkerheten finns kvar än idag, det blir klar för mig när Sam säger:  

Och man ba ja, det är ju den här osäkerheten att om jag inte vet, då känner jag mig inte heller trygg 

att lära ut till eleverna…vi som försöker komplettera varandra, för att beroende på när man är född, 

du vet man har levt med teknologin på ett annat sätt. Det tar inte så lång tid för mig att lära mig 

något nytt som för, ja typ så. Ehm, så att nu har vi ju som ett utvecklingsområde så att man jobbar 

med som det där, kollegiala, att få upp en bas, en kunskapsbas i, för att nä alla känner sig inte trygga. 

För att komma runt problemet med osäkerheten påpekar Sam att samarbetet mellan lärare 

är en viktig nyckel, och att man får ta del av varandras styrkor. Sam upplever att åldern 

också kan vara en faktor som spelar in, men att tryggheten i ens egna upplevda kompetens 

är viktig för hur trygg man känner sig att lära ut till eleverna. Sam upplever att IKT-

arbetet mest kretsar kring struktur och kommunikation i och med utbytesprojekt med 

skolor i andra länder, och sammanfattningsvis när det gäller arbetet med IKT menar Sam 

att det är ett framför allt mycket tidskrävande arbete för skolutvecklingen.  

4.2 Robin, engelsklärare på gymnasienivå  

Robin undervisar i engelska och svenska på gymnasienivå och anser att det börjar bli ett 

skifte mellan elever som väljer att skriva i Google Drive dokument från de som skrivit i 

Word förut. Detta skifte har haft sina förklaringar dels på grund av ny teknik på skolan 

samt dels på grund av fördelarna med molntjänsterna både för elever och för lärare. 

Problematik gällande försvunna dokument då hårdvaran gått sönder är nu alltmer ett 

tidigare problem och eleverna ser stora fördelar med att kunna arbeta i samma dokument 

samtidigt. Jag ställer frågor som rör hens uppsikt och uppmärksamhet av vad och hur 

eleverna använder de digitala hjälpmedlen som språkhanteringsprogram och ifall hen 

introducerat dessa till eleverna. Robin påpekar att alla elever inte har särskilt bra koll och 

att det saknas en inledande handledning till programmen för eleverna: 

Näe, jag upplever nog att alla inte riktigt har koll på det utan det händer lite nu och då att man liksom 

får säga åt dom att nämen markera texten och byt språk för att se stavning…jag skulle nog vilja säga 

att dom inte har koll och det där vet jag att vi har pratat om i arbetslaget att vi skulle behöva ha 
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någon introduktion i ettan när dom kommer just av dom hära verktygen för att jag tror litegranna att 

vi tar för givet att jamen det där kan dom. 

Robin säger att hen och hens kollegor kan ta för givet att eleverna redan är kompetenta 

att använda dessa program som är en stor del av skolarbetet, hen betonar också att 

eleverna nästan uteslutande skriver vid datorer via ett språkhanteringsprogram. Robin 

säger att hen och många andra tänker att eftersom eleverna sitter hela tiden vid sina 

datorer så är detta något som de redan kan, och det finns ingen stående punkt att man 

diskuterar detta med eleverna. Hen hävdar också att hen kan märka att hen får in skriftliga 

arbeten som det syns direkt på att eleven exempelvis inte haft rätt språk inställt i 

språkhanteringsprogrammet men att det inte är särskilt ofta. Däremot anser Robin att hen 

definitivt kan se att det är stor skillnad mellan skriftliga texter skrivet i exempelvis Word 

jämfört med DigiExam, det program som eleverna använder vid examinationstillfällen: 

Och jag kan se också att, det blir ju mycket mycket mer språkfel i texter som är skrivna i DigiExam, 

asså det är ju, för vissa elever är det ju jättestor skillnad. Och det säger ju sig självt, det säger sig 

självt.  

Robin håller med om att det kan bli en stor skillnad i en elevs slutliga skriftliga produkt 

beroende på hur väl den eleven använt de språkliga hjälpmedlen som finns tillgängliga i 

programmen de skriver i. De få gånger som de arbetar analogt hör i princip alltid till 

grammatikundervisningen, de fördelar som Robin ser med detta är att: ”Jamen dels när 

dom jobbar analogt så, du har ju bättre koll på att dom gör det dom ska göra”. Hen 

upplever att man får en bättre överblick över alla uppgifter men också över elevernas 

arbetsprocess. Hen tror också att många av eleverna tycker det kan kännas skönt att få ett 

avbrott från att sitta framför dataskärmen ibland. Bland arbetslaget har de diskuterat att i 

början när eleverna kommer in till gymnasiet ha en grundkurs i programmen där de går 

igenom vilka inställningar som finns. Såklart poängterar hen att det finns elever som inte 

alls har koll men att det också finns många fantastiskt duktiga elever som man kan 

använda som hjälp.  

4.2.1 Hur ställer Robin sig till digitala hjälpmedel i sin bedömning av prov och 

inlämningsuppgifter? 

När Robins elever skriver nationella prov så får de inte några språkliga hjälpmedel såsom 

rättstavning eller hjälp med grammatik, men när de skriver andra typer av uppgifter så 

låter hen eleverna få dessa hjälpmedel. Hen kan märka att detta påverkar eleverna: 

Och, och då kan jag märka på eleverna att dom blir lite stressade, att dom inte, att dom som är vana 

att ha den här hjälpen dom blir lite stressade av att skriva i DigiExam där dom inte får hjälp.  

Här påpekar också Robin att ifall hen tänker på hur det ser ut i verkliga livet så kommer 

man ju alltid att ha den där hjälpen. Men att det finns en problematik ur 

bedömningssynpunkt. Hen menar att man som lärare ska bedöma deras språkliga förmåga 

och hen menar att ifall man låter eleverna ta del av alla hjälpmedel så kan man inte riktigt 

bedöma deras språkförmåga. Robin påpekar att hen upplever sig kluven gällande detta 

problem, men att ge elever hjälp med exempelvis synonymer och grammatik skulle 

försvåra bedömningsarbetet så pass mycket att hen inte skulle kunna bedöma elevens 
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faktiska språkliga kompetens. Däremot säger Robin att man kanske skulle kunna bara låta 

eleverna ha rätt till rättstavning eftersom den hjälpen anser hen inte vara tillräckligt för 

att försvåra bedömningsarbetet.  

 

Gällande digitala hjälpmedel vid informationssökande arbeten anser Robin att mängden 

information som eleverna kan tillgå inte brukar leda till källkritiska problem särskilt ofta. 

Robin hävdar att när eleverna släpps iväg för att själva söka material och information så 

upplever hen att de flesta elever är väldigt duktiga på källkritik. Hen påpekar att det är 

ytterst sällan elever hänvisar till exempelvis bloggar vilket underlättar hens 

bedömningsarbete. Hen tror att man har börjat jobba med källkritiska principer i ganska 

tidiga åldrar eftersom många elever är duktiga på att hitta trovärdiga källor vilket gör att 

hen känner sig trygg i att det arbetet fungerar bra.  

4.2.2 Robins syn på fördelar och nackdelar med digitala hjälpmedel för elevers arbete 

och språkinlärning 

En fördel som Robin ser med att eleverna arbetar så pass mycket med digitala verktyg 

och hjälpmedel som redan tagits upp är en mindre andel förlorade arbeten när eleverna 

använder molntjänster för att automatiskt spara sina arbeten. Detta är en liten enkel sak 

som inte kanske påverkar elevernas språkinlärning, men det skapar en trygghet och 

minskar risken att en elev som totalt tappar motivationen och blir frustrerad när ett stort 

arbete gått förlorat. Sedan betonar Robin också om en kluvenhet gällande alla digitala 

språkhjälpmedel som eleverna använder idag, hen menar att det är såklart positivt att den 

tekniken finns och blir bättre men att hen tänker också att den hjälpen kan bidra till att 

elever blir lite lata och slarviga: 

Ja, det är ju därför jag är lite sådär kluven till det hära att jag tycker att, jag tror någonstans att man 

kan bli lite lat, och man bemödar sig inte att lära sig dom här orden, hur dom stavas, hur man 

använder dom och sånna saker.  För att man vet att det behöver jag inte för att jag får hjälp med det, 

så ja, det tror jag någonstans så kan det faktiskt motverka litegrann. 

För elever som har det tufft med språket menar däremot Robin att de digitala hjälpmedlen 

kan agera positivt för elevernas arbete och språkinlärning genom att bidra till elevens 

motivation. Robin anser att dessa elever kan få en extra knuff, så att ”dom känner att dom 

kommer någonvart, att dom kommer vidare”. Robin tror att det finns många elever som 

känner sig begränsade: 

…för jag tror det finns elever som kan bli väldigt hämmade av att dom inte kommer någonstans, när 

det bara blir fel och dom känner a-men nej jag kan inte, det blir bara fel å, medans när dom då får 

den där hjälpen då per automatik att det känns lättare att fortsätta skriva när dom ser att det blir rätt, 

det blir snyggt det blir bra struktur.  

Så en klar fördel som Robin ser med alla digitala hjälpmedel är motivationshöjande 

aspekter, men också när hen tänker på språkundervisningen i allmänhet så finns det så 

många dörrar som öppnas när mer och mer går att göra digitalt. Hen menar att idag är det 

nästan ingen i hens arbetslag som använder en lärobok eftersom det finns så mycket 

tillgängligt material på internet. Några exempel som Robin använder ofta är tidningar på 
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internet, videoklipp och föreläsningar som underlättar både lärarens arbete men som 

också kan göra undervisningen mer intressant och anpassad för eleverna.  

4.2.3 Robins upplevda kompetens 

Som lärare upplever Robin att hänga med i utvecklingen är något som varje lärare får se 

till att göra själv, men att hen anser att de verktyg som används fungerar bra. För Robin 

känns det som att allt rullar på och hen känner inte att hen får gå ifrån klassrummet och 

känna sig oduglig. Däremot gällande de program som används för att hjälpa elever med 

läs och skrivsvårigheter brukar de få någon form av introduktion i av specialpedagogerna. 

Men annars ges ingen utbildning till programmen som lärarna och eleverna skriver i:  

Asså det är nog lite mera att man lär sig själv, det är ju inte direkt att vi har någon utbildning så utan 

eh, det är att man kollar in själv, jag kan inte säga att det varit någon speciell utbildning så.  

Detta upplever inte Robin som något problem, bland kollegor och arbetslag upplever hen 

inte heller att någon annan sett detta som ett hinder. Robin upplever sig som kompetent 

inom området och anser att de flesta andra också är det, såklart poängterar hen att man 

inte kan tala för någon annan men hen har inte upplevt att någon gett uttryck för någon 

problematik inom området. Ofta löses problem som uppstår med hjälp av någon annan 

kunnig kollega eller vid många tillfällen kan en elev komma till undsättning ifall ett 

lättlöst problem uppstått i klassrummet. I överlag uppfattar Robin sin kompetens som 

tillräcklig och det arbete som krävs för att hålla sig uppdaterad är något som hen sköter 

på egen hand utan några problem.  

4.3 Lee, engelsklärare på gymnasienivå 

Lee är engelsklärare på gymnasienivå och undervisar i engelska 5, 6 och 7 på 

samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet vilket gör att hen har klasser från första 

året på gymnasiet till sista året. Detta gör att hen får följa klasserna genom hela gymnasiet 

vilket underlättar progressionsarbetet avsevärt och detta upplever hen som fantastiskt. För 

att underlätta för eleverna, men också för lärarens uppsikt på hur eleverna arbetar i 

programmen de skriver i, brukar hen hålla i en liten introduktionskurs i ettan när eleverna 

nyss kommit till skolan. Lee brukar gå igenom inställningar för Word i helgrupp i början 

av varje kurs men påpekar också att det ofta behövs tas upp senare med enskilda elever. 

Lee påpekar att hen ofta använder mentortider till att gå igenom språkinställningar och ge 

introduktion till lärplattformen så att alla elever har fått en grundläggande handledning i 

hur dessa program fungerar och vilken hjälp man kan få. Men Lee säger att hen inte ser 

någon vits med att använda vissa delar av IKT-tekniken som exempelvis chattfunktioner 

via lärplattformen, men att det också kan bero på att hen helt enkelt är ointresserad.  

 

Något som Lee tidigare har uppmärksammat är ett felaktigt användande av de digitala 

språkhjälpmedlen som finns i programmen eleverna skriver i, därav ett större fokus på att 

faktiskt ge eleverna en ordentlig introduktion för att till viss del undvika dessa problem: 
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Ja ibland undrar man ju, för ibland kan man ju, tidigare år när jag har tagit in Word dokument så kan 

jag ju ibland bli fascinerad över att dom inte har mer rätt för jag menar dom har ju, programmet 

markerar ju faktiskt vad som är fel, jag blir såhär, hur kan folk fortfarande lämna in saker med fel? 

Antingen är det för att dom inte ids genomkolla det, alltså dom ids inte ändra det fastän det står eller 

så kanske dom har gjort en felinställning jag har ingen aning.  

Lee menar att det kan bero på att eleven slarvat eller varit lat och inte brytt sig om att rätta 

till felen som programmet markerat, eller att det har berott på okunskap om programmets 

funktioner och vilken hjälp eleverna kan få vid korrekt användande. Hen säger att när det 

gäller grammatikundervisningen brukar hen uppleva att man har bättre uppsikt på hur 

eleverna arbetar ifall det arbetet görs delvis analogt, i grupp på tavlan där man samarbetar. 

Ibland används digitala grammatik/vokabulärspel som Lee mest anser används som 

utfyllnad och när elever kan tävla mot varandra så finns det vissa som blir extra 

motiverade av detta.  

4.3.1 Hur ställer Lee sig till digitala hjälpmedel i sin bedömning av prov och 

inlämningsuppgifter? 

Det har skett en hel del förändringar i regler för examinationstillfällen på skolan där Lee 

arbetar så nyligen under skiftet när de inte hade fått igång rätt program för provsituationer 

fick de lösa uppsikten genom att helt enkelt vakta eleverna bakifrån så de kunde hålla koll 

på skärmarna. Nu tycker Lee att provsituationerna fungerar bättre i Exam.net eftersom 

hen som lärare kan bestämma mer kring provsituationens ramar för vilka slags hjälpmedel 

eleverna ska få ha: 

…då tyckte jag att det var så pass bra att inför i år så gör dom alla stora examinationer i den och då 

stänger man ute allt internet och jag kan välja nivå på hur mycket hjälp dom ska få, alltså att jag kan 

välja att dom kan få stavningskontroll, jag kan välja att dom ska få olika hjälpmedel men i regel så 

väljer jag att dom inte ska ha det.  

 

Lee anser att ett stort problem som hen upplevde förra året kretsade kring nationella 

provets nya regelverk. När elever skrivit en uppgift i Word som hen får in och bedömer 

på ett visst sätt skiljer sig ofta kvaliteten på texten avsevärt från den på nationella proven: 

…ba shit, det är jättestor skillnad mellan dom här, hur ska jag förhålla mig till det här?  Och att då 

eftersom nationella, Skolverket har skärpt bedömningen av nationella proven asså det får inte längre 

vara några stora skillnader mellan det slutbetyg jag sätter och det nationella provets betyg.  

Lee upplevde att en förändring måste göras så att nu har hen omarbetat så att alla 

examinationer skrivs på plats i det nya programmet där eleverna inte får någon hjälp alls 

för att hen ska kunna få jämförbara resultat. Hen får en mer negativ ton när hen beskriver 

hur diskussioner förts kring varför Skolverket har infört dessa nya regler:  

…för att när i yrkeslivet kommer du aldrig få att ta hjälp av nånting eller nån? Det är ju jättemärkligt, 

det finns ju ingen reell situation där du inte kan kolla upp ett ord eller kolla upp stavning, eller kolla 

upp ett ord eller fråga någon asså, det är ju märkligt i sig, men nu är det ju det här systemet vi har 

och då får vi ju anpassa oss efter det.  

Lee säger att det hen vill ta reda på är hur eleverna kan ta sig an fakta, hur de kan resonera 

på ett bra sätt språkligt och det skadas inte ifall eleverna får ta del av språkliga hjälpmedel. 

Däremot säger hen också att på kort sikt kanske resultaten blir lägre när eleverna inte får 
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använda språkliga hjälpmedel men att på lång sikt, om man arbetar mycket formativt med 

feedback och progression, kan elevens skriftliga förmåga bli bättre. Dessutom blir det 

lättare för läraren att se elevens faktiska nivå. Något som Lee ställer sig positiv till 

gällande den typ av rådande provsituation nu där eleven skriver i ett program som helt 

stänger av internet och andra hjälpmedel är att läraren inte behöver köra någon 

plagiatkontroll.  

 

Hen hävdar att många av elevernas språkliga svagheter kan maskeras av 

språkhanteringsprogram vilket har gjort bedömningsarbetet frustrerande i kombination 

med Skolverkets nya regler. Lee skakar på huvudet och suckar när hen beskriver 

problemet med skillnaden i skriftkvalitet för hens bedömningsarbete:  

Jamen precis dom maskeras av programmen också kommer nationella provet också var det mycket 

lägre, också hamnar jag i den här konstiga sitsen vad ska jag sätta för betyg nu, jag har ju, jag kanske 

har signalerat att du kanske ligger på C över hela kursen men du skriver faktiskt bara E och då 

hamnar jag i världens huvudbry för att jag, har jag  jättemycket ångest över dom här grejerna och 

framför allt när det skiljer flera steg, om det bara är ett steg amen fine, då kan jag tycka att jag fått 

det här men när det börjar vara stora skillnader då är det ju jättejobbigt.  

Lee betonar hur jobbigt det är att berätta för en elev som trott att den varit på mycket 

högre betygsnivå att den faktiskt ligger mycket lägre än tidigare trott. Därför har hen helt 

och hållet sett till att inga som helst hjälpmedel som inte ges vid nationella ges vid andra 

provsituationer för att undvika stora skillnader i elevernas skriftliga resultat. Lee anser att 

de insatser som gjorts vid provsituationer är nödvändiga för att underlätta 

bedömningsarbetet men för att de strikta reglerna inte ska resultera i att vissa 

provsituationer endast blir ett minnes test bör ändå eleverna få någon form av hjälpmedel 

utanför datorn. Ofta kan detta vara stödord som eleverna får ta med sig till provet men 

som hen som lärare checkar av.  

4.3.2 Lees syn på fördelar och nackdelar med digitala hjälpmedel för elevers arbete 

och inlärning 

Lee upplever att det finns många fördelar med den mängden information som eleverna 

själva kan hitta men att det sätter ett krav på hen som lärare att göra specifika uppgifter. 

Hen säger att eleverna söker på ett ämne och på någon sekund så hittar de 75 000 träffar 

och det är visserligen positivt för elevens arbete men det kan också motverka inlärningen 

ifall eleven klipper och klistrar för mycket. Lee uppfattar informationsmängden som en 

utmaning att komma på specifika uppgifter som gör det svårt att googla fram ett svar. 

Problemet Lee ser med uppgifter hen får in som är halvlånade och urklippta från hittat 

material är att det inte ger hen någonting att ge eleven feedback på, vilket i sin tur skadar 

elevens inlärning. Att elever har tillgång till så många digitala hjälpmedel kan Lee se 

motverka elevernas språkinlärning eftersom det kan maskera elevens svagheter, hen vill 

kunna se elevens faktiska nivå hela tiden så att det blir en mer sann utveckling. Lee tänker 

att de digitala hjälpmedlen kan användas för att stärka inlärningen men att i praktiken så 

använder många hjälpmedlen som genvägar istället:  
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Ja asså, jag håller med det kan va ett sätt för den elev som är villig och vill lära sig, som vill ta till 

sig och rätta till sina misstag, jag har ju sett elever/ jag har en kille som använder det där grammarly, 

och då när jag har du vet, han hade skrivit en text, han fick tillbaka den och skulle rätta till dom här 

grejerna också bara matar han in grejerna också ba klickar han, klickar, klickar klickar så att helt 

plötsligt så var texten rätt, då tycker jag jamen hur mycket gav det där dig? Du kommer inte veta nå 

bättre nästa gång du gör det, så att där är det som attityden asså ambitionen hos eleven att faktiskt 

att faktiskt ta till sig den feedback dom får är ju helt avhängig hur, hur resultatet blir för att jag tror 

ju som du beskriver så skulle det ju absolut kunna användas till någonting bra.  

Hen upplever att de digitala hjälpmedlen kan göra det lite för lätt för eleverna så att de 

inte behöver tänka lika mycket. Lee menar också att när det är jobbigt och svårt, det är då 

man lär sig som bäst. Därför ställer sig hen lite mer åt det negativa hållet där hen menar 

att den tekniska utvecklingen med språkhanteringsprogram kan innebära att eleverna helt 

enkelt kan producera texter med högre kvalitet utan att behöva lägga ner särskilt mycket 

arbete. Några fördelar som Lee ser med de digitala hjälpmedlen för elevernas 

språkinlärning gäller vokabulärinlärningen. Detta område anser Lee de digitala 

hjälpmedlen vara helt optimala för mängdträningen, även om hen upplever att eleverna 

kan bli lite leds på dessa program. Hen uttrycker att dessa program är så himla bra för att 

de dels är praktiskt användbara ifall det är en kort stund av lektionen kvar så är det smidigt 

att eleverna kan sätta sig och nöta ord via ett vokabulärprogram som exempelvis Quizzlet 

eller Scatter. Detta ser hon även som positivt för elevernas motivation då de kan sitta i 

lag och tävla med en klocka som tickar, Lee säger att en del elever gillar verkligen att 

tävla mot varandra så det kan bli ett roligt inslag.  

4.3.3 Lees upplevda kompetens  

Lee upplever sig vara kompetent nog med de digitala verktygen och IKT arbetet, men att 

det kan finnas stunder då det strular och att det kan framkalla negativa känslor. Hen 

upplever ibland att dessa situationer kan uppfattas som jobbiga och hen är mån om att 

inte tappa respekt från eleverna: 

…asså jag tycker inte om, om jag inte klarar av tekniken att jag ska måsta fråga, ibland fråga eleverna 

hur gör jag nu, alltså det tycker jag inte om. Den situationen tycker jag inte om. Och då blir jag 

såhär, då är man ju mån om att, jag måste ju, jag ska ju kunna det här.  

Lee upplever att det är viktigt för hen att vara kompetent inom det tekniska och menar att 

det delvis kan vara en ”generationsgrej också”. Hen anser att det påverkas av hur pass 

van man är och hur mycket man håller på med datorer. Men de flesta sakerna tycker Lee 

att hen fixar men att det inte är helt ovanligt att ändå behöva fråga någon i klassen att 

komma fram och hjälpa till. Sedan påpekar Lee att det inte måste vara en negativ situation 

men att hen i grunden ändå tycker det känns jobbigt då hen upplever att det är något som 

hen bara ska kunna: ”Det är som miniminivå”. Lee upplever att hen har koll på IKT 

arbetet med lärplattformer och allt vad det innebär och att i det stora hela uppfattar hen 

att hen har det som behövs för att klara av arbetet. Oftast kan arbetskollegor hjälpa till när 

man behöver hjälp menar Lee, men att det mesta av att hålla sig uppdaterad får man sköta 

på egen hand.  
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4.4 Kim, engelsklärare på vuxenutbildning  

Kim undervisar i engelska på Komvux vuxenutbildning och upplever att undervisningen 

och bedömningen av elevernas kunskaper kan bli lite stressat eftersom kurserna endast är 

på 10 veckor så det gäller att ganska omgående få in bedömningsunderlag. Kim hävdar 

att det behövs en introduktion till programmen de skriver i:  

Jo det är ju som första, man får lära dom och börja visa dom, första lektionen går i regel åt till att 

visa språkhanteringsprogrammet å, hur man liksom var man ställer markeringarna, högerklickar 

fram alternativ å sådär.  

Eftersom Kim arbetar med elever med olika åldrar och från många olika bakgrunder är 

det viktigt att inte skynda förbi de grundläggande tekniska bitarna eftersom långt ifrån 

alla har koll på språkhanteringsprogrammen. Hen uppmärksammar att det ofta kan dyka 

upp problem med tekniken och Kim uttrycker att hen upplevt svårigheter med långsam 

och dålig teknik. Däremot så tycker Kim att det är fantastiskt nu när de fått tillgång till 

nya Chromebooks eftersom dessa datorer startar igång på en gång vilket gör att eleverna 

får mer effektiv skrivtid. Detta är något som varit ett problemområde förut påpekar Kim, 

att eleverna får sitta en stor del av början av lektionen med att vänta på att få börja arbeta. 

Kim menar också att detta gör att hen får mer tid till varje elev vilket gör att hen får bättre 

uppsikt över vad varje elev gör under lektionstid. Kim uppmärksammar ibland ett 

felaktigt användande av språkhanteringsprogrammen och säger att man ser omgående när 

en elev har haft fel språk inställt när hen läst en elevs skriftliga produkt. Då brukar Kim 

påpeka detta till eleven och fråga: ”Varför tror du att det blir sånna här röda streck under, 

hur kan man få bort dom? Vars hittar du det i programmet då?” Kim säger att hen brukar 

då ge som uppgift till eleven att lära sig mer om hur man använder hjälpmedlen på rätt 

sätt tills nästa gång de skriver.  

 

Märker Kim att det kommer upp samma typer av problem hos eleverna kan hen ibland 

lyfta ut vissa exempelvis grammatikfel som de sen får nöta i program som Road to 

Grammar eller Ego4u. Men att hålla uppsikt på hur alla elever använder 

språkhanteringsprogrammen är en svår utmaning då många elever skriver på uppgifter 

utanför klassrummet och på provsituationer när de skriver i DigiExam har de ofta inte 

tillgång till hjälpmedel ifall inte Kim bestämmer att de ska få ha det.  

 

4.4.1 Hur ställer Kim sig till digitala hjälpmedel i sin bedömning av prov och 

inlämningsuppgifter? 

Stora delar av problematiken med bedömningen av elevernas språkliga förmåga gäller 

plagiat upplever Kim. Mycket handlar om strategier för att komma ifrån det här med 

plagiat säger hen och det upplevs som en strulig situation för alla iblandade:  

Men så, så är det en del plagiatproblematik för att en del elever vill gärna liksom copy pastea å å det 

vill gärna va liksom nån eller ett par per kurs va, vilket är väldigt störande, det känns liksom lite, 

slöseri med både deras tid och min då.  
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Hen upplever att detta problem gör det svårt att sätta ett betyg på en elev eftersom ifall 

ett elevarbete uppenbarligen inte är elevens egna går det inte att bedöma, därför är det 

viktigt att internet stängs av vid provsituationer så ingen elev frestas med att ta någon 

annans text. Kim påpekar att när eleverna skriver i DigiExam så har de alltid tillgång till 

rättstavning när de tränings skriver men att de inte får tillgång till detta när de skriver 

nationella provet vilket Kim upplever som konstigt. Kim skrattar och säger: 

Nä, vilket jag tycket är lite tokigt va, för att eh, jag kan inte tänka mig någon situation, i, i framtiden 

där, i någon samhällsfunktion där dom ska skriva i en ordbehandlare utan språkhanteringsprogram, 

kan du göra det? 

Kim betonar att under de två första skriftliga examinationerna får de hjälp av 

rättstavningsprogram men hen brukar säga till eleverna att de ska passa på och lära sig så 

mycket som möjligt för att när de skriver nationella så är de utan hjälp. Kim säger också 

att eleverna inte tjatar eller protesterar angående detta utan att det mest är hen själv som 

tycker att det är dumt. Hen påpekar också att eftersom många av hens elever kommer från 

auktoritära länder så är det få som ifrågasätter utan Kim menar att många elever tänker 

att ifall staten säger något så är det bara så.  

4.4.2 Kims syn på fördelar och nackdelar med digitala hjälpmedel för elevers arbete 

och språkinlärning 

Kim anser att hen ser fördelar med att eleverna får använda rättstavningsprogram 

eftersom hen menar att många med ganska låga kunskaper i engelska kan få hjälp och bli 

starkare när de sakta men säkert får skapa bilder av hur orden ska se ut. Hen tar ett 

exempel som när stor bokstav ska användas så kan eleverna som är ovana att skriva på 

engelska få snabb hjälp av programmet så att de eftersom lär sig automatiskt var de ska 

sätta stor bokstav. Däremot påpekar Kim att det finns ”luringar” med rättstavningen som 

snarare kan motverka elevernas språkinlärning då rättstavningen inte nödvändigtvis 

behöver rätta så att det blir rätt ord vilket kan resultera i felaktig inlärning. Hen säger att 

”där finns det en hel del buggar som inte riktigt går att komma åt”.  

 

Några fördelar med att arbeta digitalt med grammatik och vokabulär som Kim ser är 

direktresponsen, vilket leder till att det helt enkelt går snabbare. Det finns klara vinster 

med detta menar Kim, speciellt när de har så dåligt med tid på Komvuxkurserna, eftersom 

dessa program erbjuder snabbare mängdträning och respons till alla elever. Kim menar 

att det inte finns några smarta genvägar till vokabulärinlärning utan det är nöta, nöta, nöta 

och där är de digitala verktygen att föredra. Men att arbeta digitalt fungerar bra när 

tekniken fungerar bra poängterar Kim. Hen säger att det är stora problem med utdaterad 

teknik vilket inte främjar elevernas arbete eller inlärningsprocess. Det skapar snarare 

frustration hos både lärare och elever. Något som Kim betonar är fantastiskt är att man 

kan ta fram information så lätt:  

Amen fantastiskt är ju att man kan ta upp nyheter närsomhelst från olika nyhetsstationer och det 

allra bästa i min uppfattning är, om det bara ska vara en sak så är det TedTalks, och där lyssnar vi 

på och diskuterar och de får välja sina egna TedTalks och presentera och försöka kombinera 

engelskan med andra ämnen som de också studerar och lyssna på TedTalks i matte, eller historia, 
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eller fysik, det är så mycket lättare…Nu kan man lyssna på vilken sång som helst på spotify eller 

youtube och liksom hitta texten det finns ju lyrics till allt. Det är överlägset.  

Här finns klara vinster menar Kim, att kunna anpassa undervisningen och göra den mer 

relevant till nutida händelser och elevernas intressen är roligt och effektivt. Kim arbetar 

med infärgning då hen kan anpassa engelska lektionerna till andra ämnen som eleverna 

läser för att främja deras intresse, det skapar bättre diskussioner och håller motivationen 

uppe.  

4.4.3 Kims upplevda kompetens  

Kim upplever sig inte vara särskilt kompetent med tekniken, hen skrattar och säger att 

hen hela tiden får kämpa i motvind. Bara att kunna använda SmartBoards upplevs som 

ett problem. Kim säger att hen tycker att de alltid släpar efter och att de aldrig får någon 

fortbildning som hen gärna skulle vilja ha. Kim påpekar att det minsta hen skulle behöva 

var någon slags handledare som kunde hjälpa en, ofta hjälper kollegor men hen säger att 

eftersom de har sina arbetsbördor är det inte alltid man kan vänta sig hjälp när det behövs. 

Kim upplever en avsaknad av fortbildning och säger: 

Det tycker jag är lite, ja det kan jag sakna. Så då sökte jag fortbildning nu i eh, eh förra hösten vare, 

jag sökte liksom den the basics, amen word, powerpoint, excel aa då blev jag antagen till 

undervisningen så tar dom ner den för att det fanns inga pengar. Ah tack för det. Suck. A det, det är 

jobbigt liksom.  

Detta har påverkat Kim negativt och hen säger att i början av karriären så var det jobbigt 

när man upplevde att det var lite viktigare att hålla hög status i olika situationer. Hen 

beskriver att hen kommit så pass långt att hen börjar hitta i sina Google flikar och att 

använda projektorn börjar gå bättre och bättre. Kim betonar att nuförtiden kan det hända 

att hen får be om närliggande hjälp:  

Kör det ihop sig någon gång så kan jag fråga en elev. Kolla nu, nu funkar det inte seru! Amen då 

kommer en elev, någon såhär tekniskt duktig elev och det kan ju kännas som ett förtroget samspel, 

det, det kan ju göra utan att jag blir stressad eller att jag tappar respekt.  

Kim hävdar att det upplevs som att hen kanske är lite mer kompetent än vissa elever men 

att hen nog ligger i genomsnitt i klassen. När det kommer till vissa moment erkänner Kim 

att många elever får hjälpa varandra, hen frågar runt i klassen vem som är duktig på att 

göra PowerPoints och löser problemen genom att använda klassens styrkor när hens inte 

räcker till. Kim upplever att de största problemen med sin kompetens ligger i den 

bristfälliga fortbildningen. Kim berättar att det fanns ett tillfälle där det kom en ”ung high-

tech kille” som skulle utbilda personalen i hur man använde SmartBoards men att den 

utbildningen inte var särskilt pedagogisk och inte gav någonting till personer som hen 

kallar för ”IT-analfabeter”. Hen upplevde att det inte fanns någon direkt respekt för olika 

typer av lärare som upplever teknikskräck och vill få en vettig chans att bli av med dessa 

negativa upplevelser. Kim beskriver att när man tror att man kommer misslyckas och har 

dessa förväntningar på sig så blir det gärna just så.  

 

Kim uppfattar ett problem med att hen som lärare har år av utbildning inom engelska men 

kanske en eller två dagars utbildning inom datorer och IKT som de ändå förväntas kunna 
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och lära ut till eleverna och att det är väldigt underskattat. Om det finns något som Kim 

skulle vilja förbättra med sin tekniska kompetens idag skulle det kanske vara att göra 

bättre och snyggare presentationer, ”men jag jobbar ju inte så mycket med det så å andra 

sidan so what liksom”.  
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5 Analys av intervjuerna  

I detta kapitel presenteras analysen av det insamlade materialet i förhållande till 

forskningsfrågorna. Materialet har analyserats utifrån den fenomenografiska 

analysmodellen se 3.5. Kapitlet avslutas med några sammanfattande slutsatser.  

5.1 Hur pedagogiskt medvetet arbetar engelsklärarna med digitala 

verktyg och hjälpmedel i sin undervisning? 

Likheterna i uppfattningarna hos engelsklärarna gällande hur pedagogiskt medvetet de 

arbetar med digitala verktyg och hjälpmedel överväger skillnaderna och här får likheterna 

stå i fokus. Likheterna i deras upplevelser sammanfattas så här: 

1. Lärarna upplever inte att alla deras elever har koll på språkhanteringsprogrammen som 

de arbetar i.  

2. Samtliga lärare uppmärksammar att eleverna behöver en introduktion av programmen 

som används i undervisningen.  

3. Samtliga lärare upplever att de kan uppmärksamma felaktigt inställda program i 

efterhand.  

5.1.1 Kategori: Uppmärksammat introduktionsbehov 

Denna kategori gällande lärarnas pedagogiska medvetenhet fokuserar på lärarnas 

upplevelser kring sin egen medvetenhet om hur deras elever arbetar med 

språkhanteringsprogram samt hur läraren uppfattat behovet av ytterligare handledning. 

Kategorin beskriver hur samtliga lärare uppfattar att arbetet med digitala verktyg i sin 

språkundervisning kräver att eleverna behöver någon slags utbildning och introduktion i 

de program som de använder när de skriver. Lärarna uppmärksammar att inte alla elever 

har tillräcklig kunskap för att kunna använda dessa digitala hjälpmedel. Detta kan leda 

till att lärarna ibland får in ett skrivet dokument där det är uppenbart att eleven inte 

fått/tagit sig an de hjälpmedel och anpassningar som de har rätt till. Det finns variation i 

hur stort problem lärarna anser att detta är. De lärare som undervisar på gymnasienivå 

anger att de ofta antar att eleverna besitter en viss datakompetens eftersom eleverna sitter 

vid sina datorer så pass länge och så pass frekvent. Det finns variation i hur pass 

pedagogiskt medvetna lärarna är gällande elevernas arbete i språkhanteringsprogram och 

alla lärare ger inte introduktion till dessa program trots vinsterna som alla ser med detta.  

 

Sammanfattningsvis är kärnan i lärarnas upplevelser inom denna kategori 

uppmärksammandet av förbättringsmöjligheter gällande just introduktion och 

handledning av digitala hjälpmedel. Det som hamnar utanför kärnan är variationen i 

lärarnas upplevelser kring det praktiska arbetet, vilket betyder att det finns variation i hur 

lärarna upplever implementeringen av introduktion samt handledning.  
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5.2 Hur ställer de sig till användandet av digitala hjälpmedel i sin 

bedömning av prov och inlämningsuppgifter?  

Likheterna i uppfattningarna hos engelsklärarna gällande hur de tar ställning till 

användandet av digitala hjälpmedel i sin bedömning av prov och inlämningsuppgifter 

överväger skillnaderna och här får likheterna stå i fokus. Likheterna i deras upplevelser 

sammanfattas så här: 

1. Samtliga lärare upplever en kluvenhet med att ha olika regler för vilka anpassningar 

som ges i vanliga fall jämfört med på nationella proven.  

2. Samtliga lärare anser att provsituationen kan upplevas som overklig. 

3. Tre av fyra lärare upplever att eleverna känner sig stressade av provsituationer där de 

inte får använda sig av de digitala hjälpmedlen som de annars får ta del av.  

5.2.1 Kategori: Overkliga provsituationer  

Alla lärare anger att de erfarit upplevelser av olika former av problematik angående 

provsituationer för deras elever. Lärarna upplever att det finns en klyfta mellan de 

anpassningar som ges i form av digitala hjälpmedel såsom språkhanteringsprogram och 

avsaknaden av dessa anpassningar vid examinationstillfällen. I dessa upplevelser kommer 

också lärarnas kluvenhet i fokus gällande vilka typer av anpassningar som de anser 

eleverna ska få ha i dessa situationer. Hur lärarna ställer sig till de digitala verktygen i 

deras bedömning av prov och inlämningsuppgifter visar på några problem. Flera av 

lärarna har erfarit att en enskild elevs språkliga kompetens kan skilja sig avsevärt när de 

får använda sig av anpassningarna mot när de inte får det, vilket försvårar bedömningen 

av elevens språkliga kompetens. Detta problem belyses ytterligare när samtliga lärare 

anser att provsituationen kan upplevas som overklig. Med detta menar lärarna att de inte 

kan se någon verklig situation i samhället vi lever i idag där en människa ska producera 

en skriftlig produkt där de inte får använda språkhanteringsprogram eller ta hjälp av en 

annan människa. Detta kopplas samman med att tre av fyra lärare upplever att deras elever 

känner sig stressade och oroliga över dessa provsituationer eftersom de inte får ta del av 

de anpassningar som de är vana vid. Alla lärare har påpekat problematiken med att få in 

många uppgifter med plagiat, vilket är en anledning till att examinationernas regler blivit 

hårdare.  

 

Sammanfattningsvis är kärnan i lärarnas upplevelser inom denna kategori uppfattningar 

om problematik gällande vilka anpassningar i form av digitala hjälpmedel som ska ges/tas 

bort vid examinationstillfällen. Skillnaderna i upplevelserna karaktäriseras av variation 

gällande vilka typer av hjälpmedel eleverna bör få ta del av. Dessa uppfattningar skulle 

kunna skapa en egen kategori, såsom olika uppfattningar av sin ställning till användandet 

av digitala hjälpmedel över huvud taget under examinationstillfällen. Men eftersom det 

är likheterna som sätts i fokus och som skapar kärnan i denna kategori är det där 

tyngdpunkten ligger. 
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5.3 Vilka fördelar och nackdelar ser engelsklärarna på de digitala 

verktygen och hjälpmedlen för elevernas arbete och 

språkinlärning?  

Likheterna i uppfattningarna hos engelsklärarna gällande vilka fördelar och nackdelar de 

ser på de digitala verktygen och hjälpmedlen för elevernas arbete och språkinlärning 

sammanfattas så här: 

 

1. Samtliga lärare upplever att en stor fördel för elevernas arbete och motivation är 

mängden input de digitala hjälpmedlen ger.  

2. Tre av fyra lärare upplever att de digitala hjälpmedlen kan till viss del motverka 

elevernas språkinlärning då för mycket hjälp kan leda till en viss slöhet/ slarvighet hos 

eleverna. Samt att datorn/telefonen erbjuder så pass mycket andra stimuli vilket kan 

agera distraherande.  

3. Samtliga lärare upplever att det är lättare att individanpassa undervisningen med hjälp 

av de digitala hjälpmedlen vilket gynnar varje elevs förutsättningar för lärande.  

5.3.1 Kategori: Ett hav av digitala möjligheter  

Gällande fördelarna med att arbeta allt mer digitalt och en ökad kompetens inom IKT 

menar lärarna att en stor fördel för elevernas arbete och språkinlärning är 

motivationshöjande aspekter. Eleverna kan med större frihet inrikta sig mer på sådant 

som de finner intressant och läraren kan individanpassa övningar och uppgifter i en större 

utsträckning. Samtliga lärare upplever att det är mängden input som gör att ett mer precist 

urval kan ske från både lärare och elevens håll, exempelvis finns det större möjligheter 

idag att hitta och välja information från internet som artiklar och videoklipp med mera. 

Tre av fyra lärare upplever en viss problematik med mängden hjälpmedel som finns idag, 

de menar att det kan till viss del också motverka elevernas språkinlärning eftersom de 

upplever att det kan motverka vissa elevers drivkraft. För de många elever som inte 

känner sig motiverade kan dessa hjälpmedel snarare ses som en genväg till en snabbare 

slutprodukt, utan att faktiskt lärt sig något. Detta upplever alltså de flesta lärare som ett 

problem men påpekar att det såklart beror på eleven, hjälpmedlen i sig själva är inte 

problemet utan hur de används.  

 

Ett annat problemområde som lyfts är den omfattande användningen av 

datorer/iPads/telefoner med internetuppkoppling, installerade spel och chattfunktioner. 

Lärarna menar att det ofta leder till att elever blir distraherade av den mängden stimuli 

som erbjuds. Detta kan samtliga lärare uppleva som en nackdel för elevernas inlärning. 

Alla lärarna upplever att fördelarna med att arbeta så pass digitalt som vi gör idag för med 

sig fler fördelar än nackdelar och att dessa verktyg och hjälpmedel handlar mer om hur vi 

väljer att använda dem för att berika språkundervisningen. Eftersom just 

språkundervisningen är ett sådant ämne som lätt går att anpassa efter program genom 

infärgning och på individnivå ses utvecklingen som positiv hos engelsklärarna.   
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Sammanfattningsvis är kärnan i lärarnas upplevelser inom denna kategori att lärarna 

upplever att fördelarna med de digitala verktygen för elevernas inlärning och arbete är 

variationsmöjligheterna och mängden input samt att nackdelarna innefattar distraherande 

inslag och genvägar som kan leda till slarv/lathet. Skillnaderna i lärarnas upplevelser var 

små och likheterna var tydliga och många vilket gjorde denna kategori visserligen stor, 

men lättformad. Skillnaderna som stack ut utanför denna kategori gällde olika upplevelser 

om användandet av digitala hjälpmedel och verktyg inom grammatikundervisningen.  

5.4 I vilken utsträckning upplever engelsklärarna sig vara kompetenta 

inom IKT och de digitala hjälpmedlen?  

Eftersom denna fråga hade så pass stor variation i upplevelser och uppfattningar hos 

lärarna behöver två omfattande kategorier skapas eftersom likheterna inte överväger 

skillnaderna. Likheterna hos engelsklärarna gällande i vilken utsträckning engelsklärarna 

upplever sig vara kompetenta inom IKT och de digitala verktygen och hjälpmedlen kan 

sammanfattas så här: 

 

1. Tre av fyra lärare upplever sig som kompetenta nog.  

2. Samtliga lärare anger att de inte fått någon utbildning/fortbildning inom användandet av 

språkhanteringsprogram.  

3. Samtliga lärare upplever att den hjälp som de får ges av andra lärare eller elever.  

Gällande upplevelsen av kompetens finns det några likheter som kommer stå i fokus, men 

för denna fråga kommer även några olikheter behöva förklaras och förtydligas. Av de 

engelsklärare jag intervjuat upplever tre av fyra sig vara kompetenta inom arbetet med 

IKT och de digitala hjälpmedlen som används i skolverksamheten. De lärare som 

upplever sig kompetenta menar att de känner att deras kompetens är bra nog, men att de 

kan få be kollegor eller till och med elever om hjälp. Att be elever om hjälp kan två av 

lärarna uppleva som jobbigt eftersom det finns en rädsla att tappa respekt och trygghet i 

sin lärarroll. Här måste olikheterna poängteras tydligt, det finns stor variation i lärarnas 

upplevelser av obehagskänslor kring kompetensen både hos sig själva och bland kollegor. 

Samtliga lärare anger att de inte fått någon utbildning eller fortbildning inom användandet 

av digitala hjälpmedel och hur detta upplevs bland de tillfrågade lärarna skiljer sig också. 

Två av lärarna anser att det inte är ett stort problem, dessa lärare anger att de får lära sig 

själva eftersom och fråga kollegor om hjälp. Det som alla lärare har gemensamt är att de 

upplever att alla problem med teknisk kompetens får lärarna lösa med hjälp av andra 

lärare som upplever sig vara mer kompetenta.  

 

Denna fråga kring lärarnas egna upplevelser om sin egen kompetens visar både på många 

likheter och många skillnader vilket gör att båda måste få komma fram, det krävs 

åtminstone två kategorier för att inte ge en skev bild av informanternas uppfattningar.  
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5.4.1 Kategori: Bra nog 

Kärnan i likheterna är att några av lärarna upplever sig tillräckligt kompetenta och att den 

hjälp de behöver erhålls av kollegor eller elever, ingen/ undermålig fortbildning ges. 

Ramfaktorerna till denna kategori bestäms av kärnan i likheterna och det som hamnar 

utanför denna kategori större är variationer i upplevelserna av kompetens samt de 

negativa upplevelserna av obehag och otrygghet. Alltså, en lärare kan uppleva sig om 

kompetent nog i arbetet med IKT och de digitala verktygen men kan samtidigt ha upplevt 

obehag eller otrygghet vilket gör att en ny kategori måste skapas då det behandlar två 

olika saker. Alla lärare menar att den hjälp som de får kommer från andra lärare eller 

ibland även elever, men det finns olika uppfattningar om hur detta upplevs. Samma sak 

gäller avsaknaden av fortbildning, alla håller med om att den helt saknas men detta 

upplevs också på olika sätt. Eftersom tre av fyra lärare inte upplever det som något stort 

problem behövs en ny kategori som behandlar skillnaderna i lärarnas upplevelser kring 

det som ligger utanför ramarna för den här kategorin.  

5.4.2 Kategori: Obehag och otrygg 

Kärnan i likheterna i denna kategori kretsar kring de negativa upplevelserna av den egna 

kompetensen med digitala verktyg och hjälpmedel, detta återfinns hos flera av lärarna 

med olika beskrivningar. En lärare upplevde stora problem med undermålig fortbildning 

som till stor del berodde skolans ekonomiska problem enligt läraren. Att be elever om 

hjälp kan två av lärarna uppleva som jobbigt eftersom det finns en rädsla att tappa respekt 

och trygghet i sin lärarroll. Två av lärarna upplever att det finns flera andra lärarkollegor 

som inte upplever sig trygga med sin digitala kompetens och en lärare påpekar stora 

problem med bristande fortbildning. Tre av lärarna upplever någon form av obehag eller 

otrygghet gällande sin digitala kompetens, men det varierar hur pass starka dessa 

upplevelser är. Det är inte en tydlig trend men eftersom två av lärarna uttryckt starkare 

känslor och en av dessa betonat problematiken betydligt mer skulle det vara missvisande 

att endast sålla bort dessa utsagor som irrelevanta. 

 

Sammanfattningsvis är kärnan i lärarnas upplevelser inom dessa kategorier att de 

upplever generellt sett sig vara tillräckligt kompetenta, men att det samtidigt finns de som 

upplever en viss känsla av obehag när kompetensen inte helt och hållet räcker till.  

5.5 Sammanfattande slutsatser  

Sammanfattningsvis visar de deltagande engelsklärarna sin pedagogiska medvetenhet 

kring arbetet med digitala verktyg och hjälpmedel genom att uppmärksamma ett 

introduktionsbehov av dessa hos eleverna eftersom alla elever inte besitter en tillräcklig 

kunskap eller erfarenhet att använda dessa på rätt sätt. Lärarna visar på en kluvenhet 

gällande hur språkhanteringsprogram bör användas under examination, men samtliga 

menar att det rådande läget gör att provsituationerna upplevs som problematiska. Flera av 

lärarna upplever också att deras elever känner sig stressade under provtillfällen på grund 
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av denna problematik. Motivation och möjligheterna för läraren att individanpassa 

undervisningen är de största fördelarna lärarna ser med ett mer digitalinriktat klassrum.  

 

Nackdelarna beskriver de som att alla digitala hjälpmedel och den stimuli som den 

digitala världen erbjuder kan erbjuda distraktionsmoment och genvägar för den elev som 

har koncentrationssvårigheter eller känner låg motivation. De flesta av lärarna upplever 

att de är kompetenta nog men de negativa uppfattningarna kring kompetensen skiljer sig 

åt både i natur och utsträckning. Lärarna anger att de inte fått någon utbildning och alla 

upplever att problemen som uppstår löses med hjälp av kollegor. I nästa kapitel kommer 

jag att diskutera uppsatsens begränsningar samt de didaktiska implikationerna.  
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6 Slutsatser och diskussion  

Digitala verktyg och hjälpmedel påverkar hela skolans verksamhet, från arbetslagsmöten, 

olika undervisningsformer, informationssökning och kommunikation inom och mellan 

skolor i hela världen. Tekniken öppnar många dörrar men utsätter också den enskilde 

läraren för utmaningar. Denna undersökning har ämnat att förstå hur några engelsklärare 

uppfattar och upplever arbetet med digitala verktyg och hjälpmedel i sin undervisning 

från några perspektiv, men vad kan vi lära oss av detta? Läraryrket förändras i takt med 

den tekniska utvecklingen och att undersöka hur lärarna känner och tänker kring 

digitalisering är dels viktigt för att förstå hur tekniken praktiskt används av läraren i 

klassrummet. Men det är också viktigt för att förstå elevernas förutsättningar till 

utveckling eftersom det är läraren som styr i klassrummet.  

 

En annan meningsfull aspekt är att förstå hur lärarrollen och elevrollen förändras från ett 

historiskt perspektiv där läraren och läroboken tidigare satt på kunskapen som 

förmedlades. Nu finns ett annat förhållningssätt till informationssökande och källkritik. 

Jag har varit intresserad av att höra hur lärarna tycker, tänker och känner kring ett arbete 

i skolan som mer och mer förflyttas till nya områden. Denna förflyttning skapar problem 

som att plagiat blivit mer och mer ett störande moment, och jag har ofta hört att strängare 

regler vid provsituationer behövts på grund av detta problem. Strängare regler kan dock 

medföra ett straff som påverkar majoriteten av elever som aldrig har fuskat, vilket är 

tråkigt och kanske skulle kunna undvikas. Det är betydelsefullt att förstå hur ett digitalt 

hjälpmedel såsom språkhanteringsprogram hanteras av språklärare och hur detta sedan 

påverkar eleverna, men också att belysa andra delar av dagens digitala klassrum. Den här 

undersökningen har belyst några problem och brister som måste lösas med mer realistiska 

provsituationer och vissa lärares oro över sin kompetens.  

6.1 Koppling till tidigare forskning  

Samtliga lärare har påpekat att de upplever att bättre och snabbare teknik är något som 

kan relateras till elevernas motivation. Att språkhanteringsprogrammen kan leda till 

motverkande effekter på elevernas språkinlärning var något som Knutsson, Cerratto-

Pargman och Sverinson-Eklundh (2002) diskuterat, men deras resultat handlade dels om 

att programmen i sig var dåligt utvecklade, dels att ett felaktigt användande kan leda till 

att eleverna lär sig fel saker. De problematiska aspekter som tagits upp av de medverkande 

lärarna för denna studie handlade också om hur språkhanteringsprogrammen kan 

motverka elevernas språkinlärning, men av helt andra anledningar. Det som lärarna 

påpekade var att språkhanteringsprogrammen snarare kan vara för bra hjälpmedel vilket 

kan leda till att eleverna tar snabba genvägar och på så sätt motverka deras 

inlärningsprocess.  

 

Idag används många olika former av digitala verktyg och hjälpmedel för språkhantering 

som informanterna till denna studie erkänner att inte alla elever har särskilt bra koll på. 
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En av de deltagande lärarna, Robin, menade också att hen och hens kollegor har tagit för 

givet att det är en kompetens som eleverna redan har eftersom de har en sådan omfattande 

datavana. Samtliga lärare ser ett behov att eleverna får rätt introduktion och handledning 

för att säkerställa rätt användande av dessa hjälpmedel och verktyg.  

 

Alla lärare som deltagit i intervjuerna för denna studie anser att de inte fått någon direkt 

fortbildning inom IKT men att detta oftast inte varit något större problem. Detta var dock 

ett problem förut enligt Capper (2000) när tekniken kom in i industriländernas klassrum. 

Teknikutvecklingen och teknikanvändandet ser annorlunda ut idag vilket förklarar hur 

majoriteten av lärarna jag pratat med nuförtiden inte upplever avsaknaden av utbildning 

som ett hinder. Allt krångel som lärare tidigare stått inför gällande hur 

integreringsprocessen av tekniken in i klassrummen som Zhao et al. (2002) påpekat 

verkar idag inte vara påtaglig. IKT och annan teknik är väl integrerade i dagens klassrum 

och alla lärare jag pratat med använder digitala verktyg som exempelvis lärplattformar 

dagligen vilket tyder på att det skett en förändring sedan Erstad & Frølich (2002) 

undersökte hur välintegrerad tekniken var i klassrummen i utvalda skolor för 19 år sedan.  

 

Runt samma tid som Erstad och Frølichs enkätundersökning tog plats undersökte Lund 

språklärares upplevelser kring IKT-användandet där lärarna svarade att de uppfattade ett 

lättare arbete med att koppla samman klassrummet med världen utanför (Lund, 2003, 

163). Detta är något som lärarna som deltagit i denna studie också medger, de beskriver 

att det är otroligt lätt att hitta mängder med information från hela världen vilket öppnar 

många dörrar. Lärarna som deltagit i Lunds undersökning berättade att de största 

vinsterna de såg med IKT i språkundervisningen var just motivation och större 

valmöjligheter till att variera undervisningen. Detta ligger i linje med de fördelar som 

informanterna angett här. Något som påpekats av lärarna i Lunds studie var behovet av 

professionsutvecklingen i de nya, tekniska områdena (Lund, 2003, 270) men det verkar 

inte vara ett lika omfattande problem idag.   

 

År 2008 skrev Skarin en rapport där hälften av de tillfrågade lärarna menade att IKT-

användandet inte skulle främja elevers lärande, detta på grund av lärarnas bristande 

kompetens samt alla tekniska problem med uppkoppling och andra resursproblem. 

Lärarna som deltog i den rapporten berättade också att många inte upplevde sig ha 

tillräcklig kompetens för att känna sig trygga med att använda IKT i skolan. Eftersom 

majoriteten av engelsklärarna jag frågat inte upplever denna problematik och eftersom de 

också angett att de allra flesta kollegor uppfattas som tekniskt kompetenta kan 

otryggheten förhoppningsvis vara betydligt lägre idag.  

 

Bresche och Liss (2009) semistrukturerade intervjuer med engelsklärare visade på att 

lärarna upplevde att det fanns stora fördelar med teknikens intågande i klassrummen 

eftersom det underlättade ett mer dynamiskt arbete mellan lärare och elever. Detta är 

något som samtliga lärare jag intervjuat håller med om, det går att lättare variera och 
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anpassa undervisningen och arbetet när de digitala hjälpmedlen och verktygen används 

på rätt sätt. En annan slutsats Bresche och Liss drog av sin undersökning var att många 

lärare inte ansåg sig ha tillräcklig med kunskap och därför inte vågat använda tekniken i 

stor utsträckning. Lärarna jag intervjuat har berättat om antingen egna eller andras 

erfarenheter kring teknikskräck bland skolpersonal, men som de beskrivit det fenomenet 

verkar detta endast påverka en liten andel lärare som oftast får hjälp och stöd av kollegor.  

 

Estling Vanneståls undersökning (2012) visar på lärare som berättar hur IKT-

användandet bär med sig bättre möjligheter att skapa individanpassning och variation i 

klassrummet vilket alla lärare jag pratat med också påpekat som stora vinster. De största 

problemen lärarna i Estling Vanneståls undersökning beskrev handlade om bristande 

tillgång till datorer, tidsbrist, dåligt fungerande datorer och att eleverna sysslar med fel 

saker när de använder datorerna. Nuförtiden har de flesta elever på högstadienivå och 

uppåt tillgång till egna datorer, däremot kan kvaliteten på dessa datorer skilja sig åt mellan 

skolor, vilket en lärare jag pratat med poängterat. Oron över sin tekniska kompetens bland 

lärarna verkar minska, men förekommer fortfarande.  

 

Deltagarna i Estling Vanneståls studie angav också att de upplevde oklarheter kring 

bedömning och betygsättning av arbeten som förflyttats mer och mer till den digitala 

världen. Här finns många likheter med de lärare jag intervjuat, samtliga menar att 

mängden stimuli som eleverna har tillgång till via egna datorer, telefoner och liknande 

kan påverka deras koncentration. Gällande bedömning och betygsättning finns också 

frågetecken kvar idag, vilka hjälpmedel och anpassningar som eleverna ska få ta del av 

vid provsituationer är frågor alla lärare jag pratat med funderat över.  

 

Språklärarna som deltagit Estling Vanneståls undersökning och som deltagit i denna 

undersökning håller med om att elevernas datakunskaper är starkt begränsade till vissa 

områden. Eleverna kan vara snabba på att lära sig nya program, effektiva 

informationssökare och kreativa problemlösare men lärarna påpekar att det finns brister i 

många elevers kompetens gällande användningen av språkhanteringsprogram och 

behandlingen av mängden information som internet erbjuder. Elever som gärna tar snabba 

genvägar och plagierar texter är en problematik som flera lärare beskriver, men en positiv 

aspekt som de mer moderna programmen erbjuder lärare är en bättre uppsikt över vad 

eleverna faktiskt håller på med. Ett exempel är tidsstämplar i program som eleverna 

skriver i där läraren kan se vem som gjort vad och när.  

6.2 Undersökningens begränsningar  

Undersökningen har sina begränsningar och svagheter där omfattningen är ett problem 

för att kunna dra några generaliseringar. På grund av ett litet urval för att jag inte kan säga 

något om engelsklärare i allmänhet, men den informationen som samlats in från lärare i 

engelska från olika elevgrupper är ändå värdefull. Ifall jag skulle valt en annan metod för 
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insamling av material som en enkät skulle jag gå miste om möjligheten att ställa 

följdfrågor, tonläge och ansiktsuttryck som också ger en mer rättvis bild av hur lärarna 

faktiskt upplever arbetet. Med en enkät hade däremot förmodligen fler deltagare kunnat 

ge sin bild vilket hade varit positivt ur ett validitetsperspektiv. Ett elevperspektiv hade 

varit intressant att involvera i denna undersökning. Exempelvis skulle elever till de 

tillfrågade lärarna kunnat intervjuas om deras erfarenheter och upplevelser för att ge en 

bredare bild. Fler informanter från olika utbildningsformer, ett elevperspektiv samt en 

jämförelse mellan hur verkligheten upplevs av lärarna och hur det stämmer överens med 

skolpolicy, läroplaner och skollag hade också varit av stort värde för att ge en bredare 

bild.  

6.3 Slutord 

Just nu när jag sitter och skriver detta genomgår Sverige och resten av världen en kris. 

Pandemin som orsakats av viruset Sars-Cov-2 sprids och detta har resulterat i stora 

samhällsförändringar, inte minst i skolans värld. Lärare runtom i landet tvingas omarbeta 

sina planeringar för att passa distansundervisning vilket sätter lärarnas tekniska 

kompetens på prov. Någonstans i allt elände finns ljus, våra förutsättningar för att hålla 

utbildningen igång är förhållandevis bra eftersom många elever har sina egna skoldatorer 

och de flesta hemmen har internetuppkoppling vilket gör att kommunikation mellan lärare 

och elever kan fortsätta. Nu mer än någonsin visar sig lärarens kreativitet och 

anpassningsbarhet i förhållande till den tekniska världen. För någon månad sedan när 

intervjuerna till den här undersökningen utfördes frågade jag lärarna om deras känslor 

kring det här med distansundervisning, och alla var uttryckligen skeptiska till detta. Nu 

har det tyvärr blivit en sanning som alla måste anpassa sig efter på ett eller annat sätt för 

att minska smittspridningen, en situation som inte många skulle ha kunnat förutspå. Jag 

tror att det är viktigt att ha en bild av lärarnas erfarenheter och tankar kring arbetet med 

digitala verktyg och hjälpmedel för att kunna anpassa skolan efter lärarnas och elevernas 

behov både i normalläge och i global kris. Just nu är det extra viktigt att lärarna kan, på 

nya sätt, arbeta tillsammans för att fylla i varandras kompetensluckor för att säkerställa 

att utbildningen håller så hög kvalitet som möjligt. För framtiden behöver vi ta vara på de 

vinster som tekniken för med sig men också vara medvetna om vilka problem som uppstår 

i den snabba utvecklingen och hur vi kan bemöta dessa problem.  
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