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Abstract 
 
The purpose of this paper is to compare existing theories and policies on CALL (Computer 
Assisted Language Learning) with the actual situation among practising teachers of ESL 
(English as a Second Language) of secondary schools in Sweden. The evaluation focuses on 
the differences between theories and reality, and discusses why, if any, the differences exist. 
Some background information on second language acquisition is provided, and recent theories 
and standpoints within the field of CALL are mentioned to highlight the differences between 
theory and reality. The evaluation was made by handing out a survey to 33 teachers of ESL, 
asking questions about their use of computers in their everyday teaching. The survey shows 
that the gap between the theories and standpoints within the field of CALL, and the reality of 
teachers in schools often is huge. The survey shows that the main reasons for this are either a 
lack of functioning computers, or the lack of time for teachers to educate themselves in the 
field of CALL.



 

 

Sammanfattning 
 
Den här undersökningen gjordes för att i stort kartlägga om datorer används på ett reflekterat och 
genomtänkt sätt i undervisning i engelska. Jag genomförde min undersökning genom att dela ut en 
enkät bland lärare som undervisade i engelska i Lidköpingsområdet, år 7-9. Av de svar som 
lämnades in skulle man kunna dra slutsatsen att datorn används oreflekterat och inte speciellt ofta i 
språkundervisningen, och detta på grund av ej fungerande teknik, brist på kunskap eller brist på 
eget intresse och tid. Vidare kan man se att datorn i huvudsak används som en ordbehandlare eller 
som ett verktyg för informationssökning, och varför det är så diskuteras längre fram i mitt arbete. 
Mina förslag på alternativ, och mer utförliga beskrivningar av mina slutsatser finns i min 
diskussion. 
 
Nyckelord: Datorer, Engelska, Inlärningsteorier, IKT
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Inledning 

 

Betydelsen av IKT (informations- och kommunikationsteknologi) i skolan och den senaste 

tidens satsningar på att öka användandet av IKT i skolor, till exempel ITiS-projektet (IT i 

Skolan), som var ett projekt som var tänkt att höja IKT-kompetensen inom Sveriges lärarkår 

med hjälp av statliga medel (se bilaga 1), gör det intressant att undersöka om de lärare som 

ska använda och reflektera över den nya tekniken, och dess användbarhet i samband med 

teorier om lärande, verkligen har gjort det, och om inte, varför? Med dagens större fokus på 

individualiserat lärande och ökat elevansvar skulle datorn kunna vara ett utmärkt hjälpmedel i 

undervisningen, till exempel vid nivågruppering inom en klass, men har det blivit så, och 

vilka hinder finns för en sådan utveckling? Den här uppsatsen behandlar användningen av 

datorstöd i engelskundervisningen på tre högstadier i Lidköpingsområdet. 

 

Syfte 

 

Mitt syfte med uppsatsen är dels att kartlägga användningen av datorstöd i 

engelskundervisning på tre högstadieskolor, dels att se om det föreligger några skillnader 

mellan teorier om datorstödd undervisning i engelska och verkligheten i skolorna, och om 

skillnader föreligger, försöka utröna varför det är så.  

 

 

Bakgrund 

 

Eftersom det under cirka tio års tid har satsats stora pengar på att utveckla digitala läromedel 

och att stärka lärarkårens kompetens när det gäller IKT bör det vara värdefullt att i någon mån 

försöka mäta utfallet av dessa satsningar. Det sägs ibland att datoriseringen i skolan har 

förändrat synen på lärande och man brukar betona att datorer ger elever möjlighet till bättre 

kontroll över sitt eget arbete och över sitt eget lärande. Det ställs större krav på elever att 

utveckla arbetssätt som passar dem, och att själva lära sig att söka och använda den 

information man behöver. Detta är ingen nyhet, redan vid förra sekelskiftet sade den 

amerikanske filosofen John Dewey att skolarbetet inte skulle bygga på katederundervisning, 

utan på elevernas egen nyfikenhet, frågor och undersökningar. Några renodlade teorier om 
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hur man bäst använder IKT i inlärningssyfte finns det mig veterligen inte i dagsläget. 

Däremot publiceras det artiklar, bland annat av Stig-Roland Rask som länge har verkat för 

IKT och dess möjligheter i skolan i allmänhet, och Internets betydelse i synnerhet. På 

skolverkets och KK-stiftelsens hemsidor berättas det om hur datorn kan användas som ett bra 

hjälpmedel i undervisningen. Några av dessa idéer och tankar är kopplade till 

inlärningsteorier som skulle kunna tillämpas i samband med datorstödd undervisning. Låt oss 

därför titta lite närmare på några vanligt förekommande teorier om lärande. Jag har i följande 

resonemang hämtat information från http://www.wikipedia.org. 

 

Ett behavioristiskt perspektiv innebär att inlärning handlar om att påverka och förändra 

beteendet. De flesta mänskliga beteenden, till exempel språkinlärning, ses som reaktioner på 

yttre signaler, alltså som reaktioner som kan läras in. Konsekvensen blir att inlärning handlar 

om att reagera och bete sig på ett i förväg bestämt sätt. Det kan passa bra när det finns klara 

val mellan rätt och fel beteende, men främjar knappast elevens nyfikenhet. Den 

behavioristiska psykologin hade stort inflytande under 1960- och 70-talen, bland annat genom 

B F Skinner, och resulterade i de ”språklabb” där eleverna tränade språk genom att härma 

rätt uttal från ett förinspelat material. Kritikerna mot de behavioristiska inlärningsmodellerna 

menar att det bara är beteendet man fokuserar på, inte det tänkande som föregår handlandet. 

 

Ett kognitivt perspektiv fokuserar på hur människor bygger upp sitt sätt att tänka och förstå 

världen och det handlar till stor del om hur vi bygger upp de mentala strukturer eller kognitiva 

kartor som gör det möjligt att se och förstå mönster som är grundläggande, inte minst för 

språkutvecklingen. Man brukar förknippa Jean Piaget med denna inriktning, men det forskas 

mycket inom det kognitiva området. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv visar hur människor skapar sin förståelse av omvärlden och sitt 

lärande genom en aktiv social handling. Kunskap konstrueras tillsammans med andra 

människor. Lev Vygotskijs tankar brukar vara de man utgår ifrån. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv betonas lärande som en social handling, men även att det sker i ett historiskt 

sammanhang. Det betyder att lärande handlar om någonting och innebär att det man håller på 

med får mening och blir betydelsefullt. Lärande kan inte separeras från det sammanhang där 

det sker. Det sociokulturella perspektivet skiljer sig från de teorier som främst betonar 

individens lärande i sig, och där sammanhanget kommer i andra hand. Dessutom betonar 
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Vygotskij användningen av redskap som kan fungera som tankestöttor och hjälpmedel, till 

exempel kartor och miniräknare. 

 

De perspektiv som benämns kognitiva och sociokulturella kallas ibland konstruktivistiska. 

Med det menas att fokus ligger på hur individen själv eller tillsammans med andra konstruerar 

sin förståelse av tillvaron, snarare än att ta över en given uppfattning. Många som arbetar med 

att utarbeta digitala läromedel och resurser betonar hur dessa kan bygga på ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Digitala läromedel och spel inbjuder till ett eget arbetssätt och 

erbjuder eleven att gå sin egen väg genom materialet. Poängen med detta är att man kan skapa 

sin egen förståelse av ett problem eller en fråga och inte ta över lärarens. Lärande kan betonas 

som en aktiv handling.  

 

Ricardo Schütz (2005) talar om Stephen Krashen, som menar att en andraspråksinlärare 

tillägnar sig språket fortast genom att få input som ligger ett steg över den språkliga 

förmågan, den s.k. inputhypotesen. Krashen säger bland annat att tillägnande kräver 

meningsfull interaktion på målspråket – naturlig kommunikation – i vilken samtalsdeltagarna 

i första hand inte koncentrerar sig på formen på deras yttranden, utan på budskapen de 

förmedlar och förstår. Krashen själv säger inte något om inputhypotesens koppling till 

datorstödd undervisning i engelska, men många förespråkare för IKT nämner i samband med 

detta e-post och chatt som möjliga alternativ. 

 

Mig veterligen finns det inga undersökningar som direkt studerat huruvida lärare ute i 

skolorna reflekterar kring bakomliggande teorier om inlärning när de använder datorn som ett 

stöd i sin undervisning. Det nämns ibland i artiklar och debatter att datoriseringen i skolan har 

förändrat synen på kunskap och lärande, att den har givit elever större möjligheter att arbeta 

självständigt och själva välja när och hur de bäst arbetar med en uppgift. Jonas Almqvist, till 

exempel, hävdar att man måste hitta ett sätt att diskutera tekniken i skolan, och säger i artikeln 

”Elevers IT-vanor påverkar skolan” ur IT och lärande (4, 2005): 

” Det är viktigt att se både lärare och elever som medskapare av undervisningen. Genom att 

acceptera att eleverna deltar, kan läraren vinna mycket. Visst kan det leda till att 

undervisningen förändras allt eftersom eleverna släpps in. Men samtidigt leder det till att 

eleverna blir mer aktiva.” 

 

 Gäller detta även inlärning av språk, och då speciellt engelska?  
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Lindberg (1998) skriver så här:  

”En av lärarens viktigaste uppgifter är att välja aktiviteter som utifrån den aktuella 

undervisningsgruppens speciella förutsättningar ger utrymme för en optimal språkutveckling 

där olika aspekter på språk och språkinlärning kan komplettera varandra så att man får en 

allsidig belysning och träning av de olika komponenterna i den kommunikativa 

språkförmågan…” 

En sådan typ av pedagogisk vision kan peka mot Internet-användning, 

ordbehandlingsprogram, rollspel eller virtuella världar av olika slag, men det finns också en 

mängd språkprogram som är konstruerade för att ersätta grammatikövningshäften eller 

ordinlärningsövningar. I detta avseende menar Borin (2003) att utvecklingen av medel för 

datorstödd språkinlärning dessvärre oftast leds av tekniken istället för pedagogiken, och att 

detta medför dåligt genomtänkta och inte så sällan oanvändbara ”språkprogram”. Han 

sammanfattar dock vad ett bra språkprogram bör innehålla: 

”1. Det pedagogiska målet med programmet måste vara tydligt. 

2. Gränssnittet bör vara enkelt och konsekvent. 

3. Alla programfunktioner skall alltid vara åtkomliga. 

4. Det bör finnas en standardväg genom programmet. 

5. Gå från det enkla till det komplexa, t ex med fler valmöjligheter som kan upptäckas 

efter hand. 

6. Målen med övningarna och programmet skall vara tydliga för användaren. 

7. Övningarna skall ge självförklarande resultat så inläraren själv kan se och förstå vad 

han/hon gjort för fel och kunna rätta till det. 

8. Man skall undvika att använda orden ”rätt” och ”fel” i rättning av uppgifter, utan 

hellre ge respons i form av: ”detta var inte det som förväntades”. 

9. Framhäv inte felaktigt språk d v s upprepa inte felaktig input från eleven i onödan. 

10. Gör övningar återanvändbara genom att spara dem i en databas ur vilken de sedan kan 

”slumpas” samman till diagnostiska prov. 

11. Man bör utforma några övningar som en tävling mot klockan eftersom vissa lär sig bra 

på detta sätt. 
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12. Ljud och bild skall användas när så är motiverat. 

13. Loggbok bör skapas över inlärarens framsteg d v s att resultat sparas och analyseras. 

14. Övningar skall anpassas till inlärarens nivå, framsteg och inlärningsstil d v s adaptiva 

övningar. 

15. Det skall finnas stor tillgång till självtest. 

16. Instruktioner i programmet skall vara tydliga.” 

 

Tydliga instruktioner som dessa kan vara till stor hjälp för lärare som står inför valet mellan 

flera olika digitala läromedel, men det verkar som information som denna sällan finns att 

tillgå på skolor. Att välja program och arbetssätt som på bästa sätt passar varje enskild elev är 

mycket viktigt. Liknande tankar om datorstödd undervisning, om än inte i listform, finns 

lättåtkomligt på KK-stiftelsens hemsida och i deras skrifter om IKT.  

 

De övergripande frågeställningarna för mitt arbete är: 

1. Används datorn som stöd i språkundervisning enligt de teorier som finns? 

2. Om skillnader finns mellan teori och verklighet, varför? 
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Metod 

 

Urval 

 

I undersökningen deltog 14 lärare som alla undervisar i engelska på högstadiet, år 7-9 på tre 

olika skolor. Lärarnas ålder varierar från 25-61 år. Två män och 12 kvinnor lämnade in 

enkätsvar. Bland de undervisande lärarna på de tre skolorna gjordes inget urval eftersom 

kartläggning av faktisk datorstödd undervisning är huvudsyftet med undersökningen. Enkäten 

delades därför ut till samtliga 33 engelsklärare vid de tre skolorna. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

För att samla in data till min undersökning har jag använt mig av frågor i enkätform. Frågorna 

har anknytning till omfattning, år-nivå, sätt, syfte och teorimedvetande när det gäller 

användandet av datorer i språkundervisning, och ger personerna som svarar på dem en chans 

att kortfattat själva utveckla tankar om syftet med just deras vardagliga bruk av datorer. 

Därigenom får jag en möjlighet att se om användningen grundar sig på medvetenhet om 

datorstödda språkinlärningsteorier, språkinlärningsteorier i synnerhet, eller 

allmänpedagogiska teorier i allmänhet. Enkäten är medvetet kortfattad i syfte att så många 

som möjligt skulle ta sig tid att fylla i den. Hela enkäten finns som bilaga (se bilaga 2). 

 

Genomförande 

 

Enkäterna delades ut till alla 33 personer inom loppet av en timme, så alla har haft tillgång till 

frågorna vid ungefär samma tidpunkt. Vidare gavs endast de skriftliga instruktionerna, vilket 

betyder att de inte hade möjlighet att fråga mig om något som hade med enkäten att göra. 

Syftet med detta var  att jag ville ge dem möjlighet att tolka frågorna själva i relation till den 

egna praktiken. 
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Reliabilitet 

 

Trots det medvetna försöket att göra en så ”enkel” och föga tidsödande enkät som möjligt 

besvarade endast 14 av de 33 enkäten. Reliabiliteten måste därför anses mycket osäker, och 

det fanns anledning att förmoda att just datorentusiasterna skulle ha besvarat frågorna. Det 

visade sig dock att så inte var fallet och därför kan man anta att detta utfall (ca 3 av 4 

använder datorstöd) proportionellt svarar mot en större verklighet. Fördelningen mellan män 

och kvinnor som har svarat tyder inte på att kön skulle spela någon roll i resultatet. Inte heller 

de deltagandes ålder tycks vara en avgörande faktor när det gäller svaren i enkäten. Svaren 

var också slående lika och det är troligt att resultatet skulle bli detsamma vid ett nytt 

genomförande av samma undersökning.  
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Resultat 

 

Av 14 inlämnade svar var det 4 personer som svarade ”nej” på:  

Fråga 1. Använder du datorn som ett hjälpmedel i din språkundervisning? 

 

Alla 4 har svarat att det beror antingen på för få elevdatorer eller att datorerna helt enkelt inte 

fungerar rent tekniskt. Vidare tyckte 3 av dessa, som svar på Fråga 5, om de tyckte sig vara 

insatta i ”teorier kring datorers användning i språkundervisning”, att de inte var insatta i 

teorier kring datorer i språkundervisningen, och detta på grund av bristande intresse, för lite 

fortbildning och bristfällig teknik. Däremot tyckte en av de 4 att kunskap om teorier fanns, 

och detta genom stort eget intresse och användande. 

 

Bland de 10 som svarade ”ja” på Fråga 1, var det 8 personer som använder datorn som 

hjälpmedel trots att de inte tyckte sig vara insatta i teorier kring datorer och språkundervisning 

(Fråga 5). Tre av dessa 8 personer angav bristfällig fortbildning som skäl, 3 sade sig sakna 

intresse, och 1 person svarade att det inte fanns tid på skoltid att sätta sig in i ämnet. En 

person angav ingen orsak till bristande kunskaper om datorer och språkundervisning.  

 

Alla de 4 personerna som svarade ”ja” på Fråga 5 och tyckte att de var insatta i teorier om 

datorer i språkundervisningen sade att deras kunskap berodde på stort eget intresse och egen 

fortbildning på fritiden. Av dessa 4 personer var 3 kvinnor och 1 man.  

På Fråga 2 om hur ofta personerna använder datorn i språkundervisningen i en årskurs under 

ett läsår blev resultatet detta: 

 

0

2

4

6

8

10

Genomsnitt tillfällen/läsår

År 7

År 8

År 9

 

Diagram 1. Frekvens av datoranvändning i språkundervisning. 
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Figuren visar att de 10 lärarna använder datorn mellan 7-10 gånger per läsår och mest 

frekvent i åk 9. 

 

Frågorna 3 och 4 i enkäten rör hur och varför  lärarna använder datorn i undervisningen: 

Fråga 3: Hur använder du datorn i din språkundervisning? (Kommunikation, 

ordförståelse, vokabulär etc.) 

Fråga 4: I vilket syfte använder du datorn i din språkundervisning? 

 

Resultatet blev följande: 

På Fråga 3 har 2 personer nämnt utländska brevvänner via mailkontakt, 9 personer svarade 

informationssökning, 2 sade ordbehandling (uppsatser etc.), och 4 personer använde datorn 

till övningar som tränade ordförståelse och grammatik. 

 

Fråga 4 var avsiktligt en väldigt öppen fråga, av den anledningen att jag ville veta om 

personerna hade haft inlärningsteorier i bakhuvudet när de planerade för datorstödd 

språkundervisning. Följande motiveringar till datoranvändning angavs: 

 

1. ”Som ett hjälpmedel bland många andra.” 

 

2. ”Att eleverna ska bli bekanta med/få kunskap om datorns användningsområden.” 

”Söka info.” 

 

3. ”Kunskap om ordbehandlingsprogram, redigering och layout. En del elever känner en 

trygghet och vågar sig på ett svårare språk när de har stavningskontroll.” 

 

4. ”Autentiskt material för eleverna. Hjälp för idéer och uppslag i klassrummet för mig som 

lärare.” 

 

5. ”Som ett komplement till böcker.” 

 

6. ”Att lära eleverna att söka och kritiskt granska fakta från nätet.” 

 

7. ”Inlärningssyfte. Öka sitt ordförråd. Eleverna samlar fakta inför redovisningar 

(geografikunskaper). Enskilda arbeten och grupparbeten.” 
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8. ”Bra sätt att lära sig språk + roligt och varierande för eleverna! Önskar mer ”rena” 

språkprogram till vår datasal bara…datorer är dåligt utnyttjade inom språkundervisningen.” 

 

Av dessa svar kan vi utläsa att det lika ofta är allmänpedagogiska skäl (2, 3, 6, 7) som 

språkpedagogiska (4, 5, 7, 8) . Svar nr 1 är svårtolkat och kan hänföras till båda kategorierna. 

Svar nr 2 anger stavningskontroll som tänkbart stöd för språkinlärning, men någon uttalad 

teori eller pedagogiskt syfte kan inte utläsas i svaren.  

 

Resultaten kan sammanfattas på följande sätt: 

• 10 av 14 lärare i undersökningen använder datorer i undervisningen 

• De flesta av dem som använder datorn i undervisningen gör det trots att de inte anser sig 

insatta i teorier om datorstöd i språkundervisningen 

• De som tycker sig insatta i teorier om datorstöd i språkundervisningen har skaffat sig sådana 

kunskaper på egen hand av intresse 

• Datorn används mellan 7-10 tillfällen/läsår, flest gånger i åk 9. 

• Majoriteten använder datorn för informationssökning (9), i övrigt för språkträningsprogram, 

brevväxling och ordbehandling. 

• De som inte använder datorn i undervisningen avhåller sig från detta på grund av tekniska 

fel eller bristande datorbestånd. 

• När datorn används i språkundervisningen är det lika ofta av allmänpedagogiska som 

språkpedagogiska skäl. 
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Diskussion 

 

Syftet med min undersökning var att undersöka hur teori och praktik överensstämmer när det 

gäller datoranvändande i språkundervisningen, och då speciellt engelska. Av den information 

som finns att tillgå på diverse hemsidor på Internet och den enorma satsning som ITiS-

projektet innebar för att öka lärarkårens medvetenhet om IKT skulle det mycket väl kunna 

vara så att datorer används och utgör en naturlig och väl planerad del av den dagliga 

verksamheten bland språklärare i skolornas verklighet.  Av den enkät som jag delade ut kan 

man dra en del slutsatser: 

 

1. Det verkar som om det trots satsningen på IKT fortfarande är så att datorer och 

kringutrustning (skrivare, nätverk etc.) inte fungerar bra eller så fungerar de inte alls. 

Möjligtvis skulle bristfällig teknik kunna vara en bidragande orsak till varför många 

lärare väljer att inte använda datorn som ett naturligt inslag i sin engelskundervisning, 

vilket min undersökning också indikerar. 

2. Lärarna använder datorn mellan 7-10 gånger/läsår, i år 9 något mer än de två lägre 

årskurserna. Av svaren på enkäten tycker jag mig kunna utläsa en önskan att använda 

datorn oftare. Men är det bara bristfällig teknik som hindrar lärare från att använda 

datorn oftare? Kanske, men det skulle också kunna ses som att ny metodik och teknik, 

som den Borin (2003) och Jonas Almqvist talar om, med noga överlagda och 

tillsammans med eleverna planerade användningssätt av datorer, och konsekventa och 

allsidiga digitala läromedel och program, har mottagits ganska svalt hos lärarkåren. 

Skulle rektorer kunna ändra på detta genom täta diskussioner med lärarna om hur 

datorn kan vara ett bra verktyg i språkundervisningen? Kanske, men jag tror även att 

fortbildning är ett viktigt verktyg för att datorn ska bli ett naturligt inslag i 

engelskundervisningen. 

3. Lärare använder datorn främst som ett verktyg för att söka information på Internet, 

och för att skriva uppsatser och arbeten för utskrift, inte för individuellt arbete med 

mer självständiga inslag av språkinlärning. Det finns inslag av ett sociokulturellt 

perspektiv här, genom att datorn kan användas som en stöttepelare och ett verktyg, 

men det verkar som om datorn mest används för att reproducera redan existerande 

information, inte för att skapa ny kunskap. Även här tror jag att gamla hjulspår är 

lättast att köra i. Man har tidigare använt böcker för att söka information, och penna 



 

12 

och papper för att skriva uppsatser och arbeten. Nu kan datorn göra detta snabbare, 

och därför väljer man att anamma den nya tekniken. 

4. Syftet för lärarna när det gäller datorstödd engelskundervisning är något oklart, men 

det är endast ett fåtal som reflekterar över hur elever kan lära sig språk bättre med 

hjälp av en dator, och något pedagogiskt syfte eller bakomliggande teori har jag inte 

kunnat spåra. Detta tror jag är mycket vanligt, även om det kanske är farligt att dra 

slutsatsen att inga lärare reflekterar över datorstödd språkundervisning i relation till 

teorier om andraspråksinlärning. Min undersökning är inte stor nog för att dra 

allmänna slutsatser just i den här frågan. Även om teorier och forskning finns 

lättillgängligt på bl. a Skolverkets hemsida verkar inte lärare veta var de ska leta. Kan 

detta bero på brist på kommunikation från myndigheters och skolledares sida? 

Förmodligen bör fortbildning om IKT vara kontinuerlig, inte bara fungera som 

punktinsatser som ganska snart glöms bort igen. Detta för att som jag sade tidigare 

göra datorn till en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

 

Trots lättillgänglig information och väl utvecklade teorier om andraspråksinlärning och teorier 

om inlärning i allmänhet hör man bland lärare att de inte har den kunskap som behövs för att 

kunna använda datorer i sin dagliga undervisning, och att skolan de arbetar på inte satsar på 

datorer, vilket är en smula förbluffande med tanke på de satsningar från myndigheters sida 

som görs inom området. Det verkar alltså i första hand vara bristande kunskaper om tekniken 

som lärare anför i vardagliga samtal, men vi vet lite om andra samband som t ex ålder, eget 

intresse, eller helt enkelt brist på tid att fortbilda sig. Min hypotes är att den största 

anledningen till, och därmed det största hindret mot, att inte använda datorn i 

språkundervisningen är brist på fungerande teknik, vilket i sin tur är ett resultat av bristfälligt 

underhåll och satsning på IKT. Också intresse och erfarenheter bör kunna vara avgörande 

faktorer, men detta är, enligt mig, av underordnad betydelse då sådana faktorer lätt undanröjs 

med kunskapsspridning. Med tanke på de 1,7 miljarder som satsades i Itis-projektet, skulle 

man kunna anta att kompetensen ute bland lärare är hög när det gäller IKT i 

språkundervisningen. Min undersökning indikerar dock att datorer ofta används oreflekterat 

och sporadiskt. Ett alternativ till lösning på det här problemet skulle kunna vara bättre 

kommunikation mellan myndigheter – skolledare – lärare, och tätare information och 

fortbildning. När det gäller kopplingar mellan allmänt vedertagna inlärningsteorier och IKT 

bör vi inom en snar framtid se framsteg och erfara att forskare publicerar mer material, men vi 

är inte där ännu och därför bör varje skolledare verka för, och uppmuntra, att lärare själva tar 
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sig den tid som behövs för att kunna hänga med i politikers och myndigheters visioner om det 

nya kunskapssamhället. Att ställa frågan ”Vad är kunskap för dig?” skulle kunna vara ett sätt 

att få igång tankarna, för att sedan försöka fundera på hur kunskapssynen och det perspektiv 

man har på inlärning skulle kunna användas tillsammans med IKT.  
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Bilaga 1 

 

Bilaga 1, beskrivning av ITiS-projektet.  

 
http://www.itis.gov.se/index_om_itis.html 
 
"Regeringens satsning på IT i skolan har tillkommit för att ge lärarna stöd att ta till sig 
och utnyttja de möjligheter den nya informationstekniken ger. Det innebär också ett stöd 
att göra lärararbetet mer varierat och skolan till en mer spännande arbetsplats för både 
elever och lärare".  
 
Så motiverar skolminister Ingegerd Wärnersson regeringens satsning om 1,7 miljarder 
kronor.  
 
Hon fortsätter: "Vi kan nå dit genom att våga använda IT för att driva på utvecklingen av 
arbetet i skolan. Inte genom att sätta tekniken i centrum, utan använda den på ett 
övervägt och klokt sätt för barns och ungas lärande.  
 
Utveckling börjar hos lärarna. Det är först när lärarna känner sig förtrogna med den nya 
tekniken som ett pedagogiskt verktyg, som denna blir ett stöd för förändring. Denna 
förtrogenhet kommer genom att läraren själv får ta ansvar för att söka och finna den 
kunskap om IT och lärande som är relevant för honom eller henne. Genom att till sin 
egen erfarenhet lägga ny kunskap och andras erfarenheter, växer individen i samspel 
med andra lärare och elever.  
 
Satsningen på kompetensutveckling inom ITiS byggde på lärarnas eget ansvarstagande 
för ett lärande i arbetet, där de skulle känna ett kraftfullt stöd från skolledning och 
handledare. Parallellt stödde delegationen utvecklingen i kommunerna genom att 
ekonomiskt bidra till utbyggnaden av infrastrukturen för IT i skolan. Sammantaget skulle 
insatserna medverka till att skolan tog tillvara de möjligheter den nya tekniken ger 
lärandet."  
 
Bakgrund  
Regeringen överlämnade våren 1998 skrivelsen "Lärandets verktyg - nationellt program 
för IT i skolan, 1997/98:176" till riksdagen. Delegationen för IT i skolan tillsattes för att 
planera och genomföra satsningen.  
 
Den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS, var urspungligen tänkt att genomföras 
under tre år, 1999-2001. På grund av de goda resultat som framkommit under de två 
första åren, beslutade i december 2000 riksdagen att kompetensutveckling för lärare 
skulle erbjudas också under år 2002. ITiS omfattar ungdomsskolan, dvs. förskoleklassen, 
grundskolan, särskolan, sameskolan, specialskolan, kommunala vuxenskolan och 
gymnasieskolan. Fr.o.m. 2002 kunde även lärare vid landets folkhögskolor deltaga.  
 
Satsningen var ett tidsbegränsat, extraordinärt stöd till kommunerna för att underlätta 
det ansvar de har för skolans utveckling. ITiS skulle bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för en likvärdig skola i hela landet med hög kvalitet för alla barn och 
ungdomar.  
 
ITiS har utformades därför som ett erbjudande till landets kommuner med möjlighet för 
kommunen att avstå från hela eller delar av erbjudandet. Alla kommuner valde att 
acceptera erbjudandet i sin helhet. 



Bilaga 2 

 

Bilaga 2, enkätfrågor 
 
Fråga 1 
 
Använder du datorn som ett hjälpmedel i din språkundervisning? 
Svar: Ja  Nej    Om nej, varför inte? 

 
Fråga 2 

 
Hur ofta använder du datorn i språkundervisningen i en årskurs under ett läsår? 
Svar: 

• År 7_____________________________________________________ 
• År 8_____________________________________________________ 
• År 9_____________________________________________________ 

Fråga 3 
 
Hur använder du datorn i din språkundervisning? (Kommunikation, ordförståelse, vokabulär 
etc.) 
Svar: 

Fråga 4 
 
I vilket syfte använder du datorn i din språkundervisning? 
Svar: 
 

Fråga 5 
 
Tycker du att du är insatt i teorier kring datorers användning i språkundervisning? 
Svar: 
 Ja, genom…________________________________________________ 
 
 
 
 Nej, därför att…_____________________________________________ 
 
Kön: ___________________________________ 
Ålder: __________________________________ 
Undervisar i: _____________________________ 
 

Tack för din medverkan! 


