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”Jag har hela världen i mitt 
klassrum” 

Datoranvändning i engelskundervisningen 

Anna Bresche & Åsa Liss 

Enligt rapporten Effektivt användande av IT i skolan (Skarin 2007) har samtliga 
svenska skolor tillgång till datorer och Internet. Trots det anges i samma rapport att 
datorerna används mindre än 10 % av undervisningstiden, vilket dels beror på att 
hälften av de tillfrågade lärarna inte tror att IKT (informations- och kommuni-
kationsteknologi) främjar elevers lärande, dels på att lärarna inte anser sig ha 
tillräckliga kunskaper om IKT. En annan faktor är att antalet datorer som är 
Internetanslutna och fungerande inte räcker till alla elever (Skarin 2007). 

I en sydsvensk kommun har politikerna bestämt sig för att satsa på något som 
de kallar En-till-en-projektet. Det är ett projekt som går ut på att alla elever i år 7 till 
år 9 utrustas med en bärbar dator 24 timmar om dygnet under grundskoletiden. 
Projektidén har sitt ursprung i USA där man genomfört projektet i staten Maine, och 
det kallas då Maine’s Middle School One-to-One Laptop Program. Det svenska En-
till-en-projektet startades hösten 2007, och fram till och med vårterminen 2009 har 
fyra av de sex 6–9-skolorna i kommunen påbörjat projektet. Projektet har mötts av 
såväl positiv som negativ kritik från både allmänhet och pedagoger. I dagens 
ekonomiska kris ifrågasätts politikernas val att satsa på avancerad teknik då 
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kommunen står inför personalneddragningar till följd av minskade skatteintäkter. 
Debatten har väckt vårt intresse för datorns roll i klassrummet. Finns det 
pedagogiska och didaktiska vinster med att utrusta eleverna med en bärbar dator 
eller om blir datorn endast ett skrivhjälpmedel?  Andra funderingar som väcks är om 
det är vetenskapligt belagt att datorer främjar elevers kunskapsutveckling och i så 
fall om pedagogerna har den kunskap som krävs för att guida eleverna i 
användningen av detta hjälpmedel.  

Teorier om språkinlärning 

Behavioristisk psykologi dominerade lingvistiken under den första hälften av 1900-
talet och är en del av den tidens idétradition. Psykologen B. F. Skinner var en av 
förgrundsgestalterna inom behaviorismen. När det gäller språk och lärande, kan man 
något förenklat säga att teorin utgår från att barn lär sig språk genom upprepad 
härmning och positiv respons. Undervisningen i behavioristisk anda består av 
drillövningar, där fokus är riktat mot härmning med förstärkning vid rätt respons, 
det vill säga att eleven belönas vid rätt svar (Svensson 2008: 50 f.).  

Den rationalistiska kunskapssynen växte fram under 1950-talet och utgår ifrån 
människans tänkande och mentala aktiviteter (Svensson 2008: 38). Till skillnad mot 
behavioristerna menar pedagogen och utvecklingspsykologen Piaget, som tillhör 
den kognitivistiska idétraditionen, att språkförmågan är medfödd och följer givna 
utvecklingsmönster på samma sätt som vår förmåga att lära oss att gå. Hans teori 
utgår från hur människan generellt utvecklar sin kunskap genom inlärning av 
färdigheter när hon är biologiskt mogen för att göra så.  

Den pedagogiske teoretikern Lev Vygotskij är även han anhängare av 
kognitivismen men med en annan inriktning än Piagets. Vygotskij inriktar sig på 
barnets interaktion med andra och då främst den vuxne. Han hävdar att barnets 
språk utvecklas i det sociala samspelet med omgivningen och att det finns en zon för 
proximal utveckling (The Zone of Proximal Development, ZPD) som innebär att 
barnet kan nå en högre språklig förmåga om det stimuleras med ett språk som ligger 
strax över barnets egen förmåga (Hammarberg 2004: 65). Vygotskij förespråkar 
även att den vuxne eller mer kunnige omformulerar eventuella fel som barnet gör 
eller utvecklar vad barnet sagt som en form av ”byggnadsställningar” (scaffolding) 
för barnet att bygga upp språket kring (Hammarberg 2004: 60). 

IKT i undervisningen 

Det finns flera skäl till att använda IKT i undervisningen, enligt Maria Estling 
Vannestål (2009). Ett skäl kan vara att läraren vill variera och individualisera 
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undervisningen. Samtidigt är användning av IKT ett sätt att släppa in världen i 
klassrummet. Estling Vannestål (2009: 16 ff.) framhåller att datoranvändandet 
gynnar så väl avancerade elever som de elever som har svårt att nå målen, dels för 
att det ökar möjligheten att individanpassa undervisningen, dels för att dator-
programmens varierade utbud tillfredställer fler lärstilar än traditionell undervisning, 
vilket torde vara önskvärt om skolan skall vara en skola för alla. Hon hänvisar även 
till läroplanen, där det finns stöd för att använda IKT då eleverna skall ”använda 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Estling 
Vannestål 2009: 16). Ole Erstad (2002: 191) menar att den kunskap som krävs för 
att lärare ska kunna använda IKT i undervisningen handlar om hur IKT kan nyttjas i 
ett pedagogiskt sammanhang. För de flesta lärare blir tekniken endast ett ”add on”, 
något som kommer som ett tillägg till traditionella ramar, utan att man gör de 
förändringar som kunnat ge bättre förutsättningar för att utnyttja teknikens potential 
för att stötta lärande (Erstad 2002: 191). 

Patrik Svensson använder i sin bok Språkutbildning i en digital värld: 
Informationsteknik, kommunikation och lärande från 2008 tre liknelser för att 
beskriva hur lärarna använder IT i undervisningen: 

 
• IT som automat – datorn används som en automat där eleven skriver in svaren 

och genast får respons. Användningen bygger på ett behavioristiskt synsätt, 
där lärandet sker genom stimuli och omedelbar respons. 

• IT som verktyg – datorn används som ett hjälpmedel, t.ex. som skrivmaskin, 
TV, bandspelare, bibliotek, uppslagsverk, sökmotor etc. Detta sätt att använda 
IKT som ett sökverktyg stämmer in på Piagets tankar om problembaserat 
lärande.  

• IT som arena – datorn används som ett kommunikationsmedel både skriftligt 
och muntligt och i form av chatt, e-post, blogg och interaktion i virtuella 
världar. Användandet av IKT som arena kopplas till Vygotskijs socio-
kulturella perspektiv, alltså att lärandet sker genom interaktion med andra. 

 
Svensson anser att dagens språklärare kommer att ställas inför nya krav på 
kompetenser som innefattar goda kunskaper om IKT. Han menar att man som lärare 
och pedagog borde kunna ta till vara den drivkraft till lärande och det intresse för 
IKT som datoranvändande skapar. Svensson slår fast: ”Den närmast magiska 
dragningskraft som datorn har på många ungdomar borde kunna relateras till vad vi 
gör med datorer i utbildningssammanhang” (2008: 20). Han nämner det ökade 
kravet på digital literacy, vilket han anser innebär en betydligt större kunskap om 
datorer och datoranvändande än ett vanligt datakörkort ger (Svensson 2008: 31). 
Digital literacy menar Svensson innefattar att ha god kunskap om ny teknik så som 
virtuella världar, bloggar och webbskrivande. 
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Vi har studerat diverse rapporter, till exempel E-learning Nordic 2006, där 
utredarna hävdar att det är de lärare som använder IKT själva som är mest benägna 
att använda det i sin undervisning. I rapporten Effektivt användande av IT i skolan 
tar utredaren upp att lärares IKT-kunskap är en tydlig framgångsfaktor i arbetet med 
datorn i klassrummet. Rapporten visar även att lärarna inte anser sig ha tillräckliga 
kunskaper i IKT för att kunna använda det effektivt i skolan. Dessutom tror endast 
50 % av de intervjuade lärarna att IKT främjar elevers lärande. Utredaren 
konstaterar att IKT-användande och resultat i sig inte har något samband, men om 
datorn används i ett pedagogiskt syfte så uppstår ett positivt samband. 

Staten har gjort en del satsningar för att öka IKT-användandet i skolan. Bland 
annat genomfördes en stor satsning 1999–2002 på ett projekt som hette IT i skolan, 
allmänt kallat ITiS. Utvärderingen av ITiS-projektet (Aderklou, Fritzdorf & 
Tebelius 2003) nämner tre variabler som bör uppfyllas för att implementeringen av 
IKT i skolan skall lyckas. Dessa tre är fungerande teknik, en medvetenhet om vad 
tekniken skall användas till, det vill säga en pedagogisk idé, och att det ständigt 
pågår ett erfarenhetsutbyte mellan lärarna. I dag genomförs ytterligare en statlig 
satsning för att öka IKT-kunskapen bland lärare, och det projektet heter Praktisk IT- 
och Mediekompetens, allmänt kallat PIM-utbildningen (Skolverket). 

Metod 

Eftersom vi var intresserade av att undersöka det sätt, omfång samt de möjligheter 
dagens lärare har att använda IKT i engelskundervisningen, bestämde vi oss för att 
göra en kvalitativ undersökning baserad på halvstrukturerade intervjuer. Våra frågor 
handlar om lärarnas egna datorvanor och utbildning i IKT samt till vad och i vilket 
syfte de använder datorn i undervisningen. För att få svar på våra frågeställningar 
genomförde vi fem kvalitativa intervjuer med engelsklärare, fyra kvinnor och en 
man i grundskolans senare år på tre av skolorna som deltar i En-till-en-projektet i 
den ovan beskrivna kommunen. Tre lärare var runt trettiofem år gamla och två var i 
femtioårsåldern. En av dem började arbeta som lärare i mitten av åttiotalet och 
resterande i början på tjugohundratalet. 

Projekt 

Enligt forskarna David L. Silvernail och Dawn M. M. Lane hade guvernören för 
delstaten Maine i USA, Angus King, en vision som byggde på att elever i dagens 
samhälle behöver mer tekniska kunskaper än tidigare, vilket ledde till att projektet 
The One-to-One Maine Laptop Project inleddes i år 7 och 8 under hösten 2002. 
Syftet med projektet var, förutom att integrera tekniken i kursplaner och 
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undervisningen, att lära elever handskas med den teknik och de krav som ett 
modernt samhälle kan komma att kräva av sina invånare (Task Force on Maine’s 
Learning Technology Endowment 2001). 

Efter två år utvärderades projektet och visade bland annat att datoranvändandet 
är 20–30 % högre hos tekniskt mer kunniga lärare och hos de som deltagit i fler än 
fyra fortbildningsaktiviteter. Lärarna anser att det största hindret för att integrera 
datorn mer i kursplaner och undervisning är bristen på support, fortbildning och tid. 
De hävdar också att alla elever är mer engagerade och motiverade i sitt lärande, 
särskilt elever i riskzonen och elever med särskilda behov. Dessutom menar fler än 
4 av 5 lärare i undersökningen att eleverna är mer engagerade samt tar mer aktiv del 
i sitt lärande och producerar arbeten av högre kvalitet. Vidare rangordnas elevernas 
totala datoranvändande i tid till informationssök, att organisera informationen och 
att anteckna.  

I rapporten ”Creating Better Writers” (Silvernail & Gritter 2007) hävdar 
forskarna att det är omöjligt att vetenskapligt visa om datoranvändandet ökar 
elevernas kunskaper generellt. Dock har deras skrivande förbättrats markant. Före 
projektet nådde endast 29,1 % av eleverna MEA:s (Maine Education Assessments) 
skrivfärdighetsstandard, medan hela 41,4 % av eleverna gjorde detsamma år 2005. 

Målet med En-till-en-projektet i den sydsvenska kommunen är enligt Höper 
och Björn (2008) att öka kvalitén på utbildningen, utveckla nya metoder och 
arbetsformer, öka lusten till lärande för både elever och pedagoger samt att öka 
elevernas måluppfyllelse och resultat. För att nå målet kommer skolans pedagoger 
att erbjudas kompetensutveckling internt med hjälp av kommunens IT-pedagoger. 
Kommunen kommer under det första året att anordna workshops i samarbete med 
Apple. Alla pedagoger i kommunen är anmodade att genomföra den av 
Myndigheten för skolutveckling kostnadsfria PIM-utbildningen upp till nivå 2. 

I projektplanen poängteras att skolan är skyldig att erbjuda lärprocesser som 
stöds av många olika verktyg för att tillgodose elevernas behov. IKT är ett sådant 
verktyg, men man menar att det inte är maskinen som sådan utan det den kan 
erbjuda så som ”hämta, samla, formulera, analysera och konkretisera information 
och fakta” (Höper & Björn 2008: 4) som det handlar om. Samtidigt säger man att 
datorn erbjuder en stor variation och möjligheter till kontakt med omvärlden: ”Det 
skapas nya arenor, samtals- och mötesplatser i klassrummen” (Höper & Björn 2008: 
4). Elevens egen aktivitet i lärandet betonas då lärande inte kan förmedlas utan är en 
process inom individen.  
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Analyser och resultat 

När vi analyserar våra resultat har vi utgått från Svenssons (2008) tre liknelser: IT 
som automat, IT som verktyg och IT som arena. Resultaten visar att både 
respondenterna och eleverna till stor del använder datorn och Internet som ett 
verktyg för att skaffa, bearbeta och presentera kunskap. I undersökningen var det en 
stor skillnad mellan respondenternas svar angående den egna användningen. Någon 
respondent säger att den egna användningen endast sträcker sig till att använda e-
post, medan någon annan uttrycker att datorn och dess användningsområden är en 
naturlig del av dennes vardag. En av respondenterna menar att datorn som sådan har 
blivit ett självklart inslag i undervisningen, medan en annan har svårare att integrera 
datorn och mest använder den som skrivmaskin eller bandspelare.  

Nästan alla respondenterna menar att de använder datorn för att lära in glosor, 
gnugga grammatik och färdighetsträna enskilda moment i språket. Flera 
respondenter talar om färdiga programvaror, som till exempel glosboken.se, där man 
snabbt och enkelt kan få direkt respons. Svensson benämner denna typ av 
användande ”IT som automat”.   

Eleverna är överlag väldigt intresserade av datorn och använder den flitigt, 
både till det lärarna ber om, men också till en del i skolsammanhang mindre 
önskvärda aktiviteter. Några respondenter uttrycker en oro för att eleverna sitter och 
spelar datorspel på lektionstid, chattar eller är ute på andra sidor som Facebook, 
Bilddagboken eller msn. Denna typ av användande är emellertid ofta kommunikativ 
och passar enligt Svensson in på metaforen IT som arena. 

Respondenterna har funderingar på hur man skall kunna använda datorn för att 
träna autentisk kommunikation och har idéer om att skaffa brevvänner i ett 
engelsktalande land. Någon respondent har funderingar på att använda elevernas 
spelande som grund för kommunikation. Ingen av respondenterna har däremot 
funderat på att använda virtuella världar, som till exempel Second Life, som 
mötesplats för autentisk kommunikation. 

Resultatet visar att ingen av respondenterna fått någon utbildning i IKT före 
projektstarten, men samtliga har påbörjat eller skall inom den närmaste framtiden 
påbörja Skolverkets PIM-utbildning. Det handlar då om självstudier upp till steg 2 
av de fem stegen PIM erbjuder. Enligt Skolverket räknar man med att de första två 
stegen motsvarar ungefär 40 timmars arbetsinsats från den enskilde läraren. Dessa 
timmar förväntas lärarna i projektet göra på sin fritid. Datoranvändningen speglar 
deras kunskaper om hur IKT kan användas och varierar således utefter hur kunnig 
den enskilde läraren är. Lärarna har förutom den statliga PIM-utbildningen erbjudits 
fyra workshops i kommunen och Apples regi samt handledning av kommunens tre 
IT-pedagoger.  
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Det framkom i intervjuerna att endast en skola hade någon form av 
ämneskonferens för att delge varandra tips om länkar och hur de använder datorn i 
sin undervisning, medan de andra två skolorna inte hade någon form av samarbete. 
De var helt enkelt hänvisade till kollegorna i sitt arbetslag som undervisar i andra 
ämnen. Något samarbete mellan skolorna som deltar i projektet förekommer inte.  

En av våra intervjufrågor var om respondenterna upplever att de saknar något i 
användandet av IKT. Vi trodde att de skulle svara att de saknade IKT-utbildning i 
sin lärarutbildning, men de nämnde istället tekniska hjälpmedel, som fasta projek-
torer och höj- och sänkbara stolar för eleverna. Vi frågade även respondenterna om 
hur IKT var knutet till styrdokumenten, men endast en av dem hade någon 
uppfattning om det.  

Några av respondenterna ansåg att elevernas skriftliga produktion har ökat i 
omfång och håller en generellt sett högre kvalitet än tidigare. De funderade på om 
en av orsakerna till detta är att det är enklare att göra förändringar i texten, det vill 
säga föra in nytt i efterhand eller flytta stycken.  

En annan fråga vi ställde var om de använde datorn till specialpedagogiska 
insatser. Här var alla respondenterna överens om att datorn var till stor hjälp för 
många elever, särskilt de med läs- och skrivsvårigheter. 

I vår undersökning framkom även att respondenterna upplevde att eleverna 
ägnade för mycket tid vid datorerna och framför allt till datorspelande på raster och 
hemma. De nämnde krigsspel i detta sammanhang. Flera efterfrågade gemensamma 
regler för vilken typ av spel eleverna får använda i skolan och regler för vad som 
händer om man är inne på privata sidor under lektionstid. En respondent vänder på 
eleverna för att kunna se datorskärmen och därmed kontrollera vad eleven har på 
den. Två av respondenterna var övertygade om att det sociala samspelet och elevers 
idrottsaktiviteter påverkades negativt, medan två andra respondenter menade att det 
sociala samspelet förbättrats. En av respondenterna beskrev ett scenario så här: ”När 
en elev säger ’nej, jag förstår ingenting’ eller ’å vad gjorde jag nu det bara försvann’ 
då är det nästan alltid någon som kommer till undsättning. Jag tycker att de är 
snabbare med att hjälpa varandra med datorerna nu än vad de var förut.  Om någon 
sa ’Å, nej jag har tappat mitt papper’ då var det ingen som kom till undsättning men 
när det gäller datorn gör de det. ” 

Diskussion 

En av fördelarna med En-till-en-projektet som den sydsvenska kommunen lyfter 
fram är att det ger varje elev samma möjlighet att använda IKT som redskap i sitt 
lärande. FN:s konvention om barns rättigheter förordar att alla barn skall behandlas 
lika oavsett vilken samhällsklass de tillhör, vilket främjas av att alla elever oavsett 
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föräldrarnas inkomst erbjuds möjligheten att få ha tillgång till en dator under de tre 
sista åren i grundskolan. Huruvida datorn ökar kvaliteten på utbildningen kan 
diskuteras, men det är ett av de mål kommunen anger för sin datasatsning. Det finns 
en risk att datorn enbart blir vad Erstad (2002) kallar ett ”add on”, det vill säga att 
man inte anpassar undervisningen efter de nya förutsättningar som datorn kan 
innebära utan enbart väljer att lägga till den som ytterligare ett moment i 
undervisningen. Flera av respondenterna i undersökningen beskriver den typ av 
”add on” som Erstad diskuterar eftersom de saknar kunskap om möjligheterna 
datorn erbjuder.  

I projektplanen för En-till-en (2008) anges att datorn öppnar möjligheter till 
kontakt med omvärlden. Vad för slags kontakt preciseras inte, men man uttrycker att 
det handlar om ”en stor variation”. Estling Vannestål (2009) liksom Svensson 
(2008) menar att datorn kan användas som en arena för kommunikation, men detta 
är inget vi finner i de undersökta respondenternas klassrum. 

Studierna av projektet i Maine visar att lärarna upplever att elevernas 
motivation att lära ökar och att deras produktion håller en högre kvalitet än tidigare, 
vilket stämmer väl överens med elevernas upplevelse av projektets fördelar. 
Forskarna har inte lyckats visa att elevers lärande ökar generellt i och med 
tillgången till datorer men det påpekas samtidigt att de test som gjorts inte mäter de 
kunskaper som eventuellt förbättrats. Vad forskningen kan visa är dock att elevernas 
skrivfärdighet har förbättrats radikalt från åren före projektstarten fram till dess att 
mätningen utfördes tre år efter implementeringen av projektet. 

I vår undersökning uttrycker en av respondenterna att eleverna har blivit 
säkrare på att uttrycka sig i skrift och menar att eleverna främst uppskattar datorn 
för att de kan använda den som skrivmaskin. Någon respondent anser att eleverna 
lärt sig många fler glosor med hjälp av datorn. Ytterligare en fördel som nämns är 
att eleverna får tillgång till ett stort utbud samt variation, dels genom de olika 
program som datorn erbjuder och dels via allt material som finns tillgängligt på 
Internet. De internetbaserade material som används flitigast enligt vår undersökning 
är program som förknippas med IT som automat, det vill säga ordträningsprogram 
som glosboken.se och grammatikövningar. Det förekommer att eleverna använder 
datorn som verktyg då de läser tidningar, ser på nyheter och lyssnar på musik. 

Enligt Silvernail och Lanes (2004) rapport om projektet i Maine är det största 
hindret för lärarna att integrera datorn mer i undervisningen bristen på datorsupport, 
fortbildningsmöjligheter och tid. Bristen på tid till fortbildning är också något som 
en av de äldre respondenterna i vår undersökning reflekterar över när PIM-
utbildningen kommer på tal. Att utbildningen skall genomföras utanför betald 
arbetstid är något som irriterar en av respondenterna storligen. En annan respondent 
menar att dennes livssituation inte medger fortbildning som ligger utanför arbetstid.  
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De fyra workshops som kommunens IT-pedagoger har genomfört verkar inte 
motsvara det behov lärarna har av fortbildning på området. Lärarna är med andra 
ord ganska utlämnade åt sig själva och varandra. De flesta respondenterna menar 
vidare att man inte drar så mycket nytta av varandras erfarenheter. De hjälps åt i 
arbetslaget men har inget som helst samarbete ämnesvis, inte på den egna skolan 
eller i tvärgrupper från olika skolor. Detta upplever vi som oroväckande då 
Skolverket i sin utredning av ITiS anger att en av faktorerna för att införlivandet av 
IKT i skolan skall lyckas är att det finns ett konstant erfarenhetsutbyte kollegor 
emellan.  

Slutsats 

Vi är medvetna om att vår undersökning är liten och därför inte generaliserbar, men 
den visar ändå på en tendens som sammanfaller med de rapporter och det material vi 
tagit del av. I undersökningen har vi kommit fram till att engelsklärarna använder 
datorn som automat genom att nyttja glosprogram och grammatikövningar på nätet. 
De använder även datorn som verktyg när de låter eleverna skriva, söka information, 
läsa tidningar och lyssna på program via Internet. Datorn utgör dessutom ett verktyg 
för specialpedagogiska insatser. Lärarna använder dock inte datorn som arena för 
kommunikation med omvärlden. En av lärarna säger apropå fördelarna med IKT i 
undervisningen att ”jag har hela världen i mitt klassrum”, men vi kan konstatera att 
även om världen släppts in i klassrummet har lärarna inte vågat eller haft kunskapen 
att ta med klassrummet ut i världen. 

 Lärarnas användning av IKT i undervisningen beror på några faktorer, såsom 
den egna synen på lärande, synen på vad IKT har att erbjuda, till viss del lärarnas 
ålder och framförallt deras egna kunskaper om IKT. Det senare är något vi anser 
kommunen helt förbisett i sin satsning på en dator till varje elev. De har satsat på 
tekniken men inte i lika stor utsträckning på personalen. Lärarnas kunskaper om hur 
de kan använda IKT, knutet till en gemensam pedagogisk idé och ett nära samarbete 
mellan ämneslärarna på samtliga inblandade skolor skulle i allra högsta grad 
påverka synen på IKT i undervisningen samt ge eleverna en ökad källa till lärande 
och slutligen måluppfyllelse.  

Vad vi upplever som anmärkningsvärt är att så gott som samtliga lärare anger 
att de har tillräcklig kunskap om IKT. I våra intervjuer framkommer emellertid att 
de inte har tillräcklig kunskap för att utnyttja datorns och Internets fulla potential. Vi 
kan konstatera att lärarna anser sig sakna en del teknisk utrustning och regler för hur 
datorn skall och bör användas.  De anger även att de i viss mån saknar tid, dels för 
att instruera eleverna, dels för egen fortbildning och sökande av användbara sidor på 
Internet. Vi anser att projektet som sådant är lovvärt men att det finns en hel del att 
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önska i form av arbetstidsförlagd utbildning, gemensamma regler, samarbete och 
arbetsmiljö. 
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