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Tutkielmassani käsittelen tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia ruotsin 
opetuksessa. Aluksi kiinnitän huomiota tekniikan nopeaan kehittymiseen sekä 
tietokoneen ja internetin käyttäjien määrän nousuun Suomessa, jonka jälkeen keskityn 
tieto- ja viestintätekniikan kehitykseen opetuksessa. Tähän liittyen tuon esiin 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2004 teknologian käyttöön liittyviä 
huomioita. 
 
Jaan ruotsin opetuksen seuraaviin osa-alueisiin: kirjoittaminen, lukeminen, 
kuullunymmärtäminen ja ääntäminen, kulttuuri ja maantuntemus sekä kielioppi ja 
sanasto. Tarkastelen tieto- ja viestintätekniikan tuomia mahdollisuuksia näihin. Mm. 
erilaisia ilmaisohjelmia ja tietosivustoja Ruotsista ja ruotsin kielestä löytyy 
internetistä jokaiselle osa-alueelle.  
 
Toisaalta käsittelen tieto- ja viestintätekniikan tuomia lisäarvoja opetukseen. Tällaisia 
olisivat esimerkiksi erilaiset yhteisöllisyyttä lisäävät ja projektitöitä mahdollistavat 
työkalut, kuten myös kommunikointi kohdekieltä ja -kulttuuria edustavien 
henkilöiden kanssa. Valitettavan usein kuitenkin tieto- ja viestintätekniikkaa 
käytetään kouluissa edelleen työkirjamaisesti, jolloin motivointikeinona on vain 
välineen vaihtuminen kirjan tehtävistä tietokoneen tehtäviin. Esittelenkin kaksi 
suomalaista ohjelmaa tai palvelua Alfasoftin ja Wsoy:n Opitin, jotka tekevät 
tietokoneohjelmia mm. ruotsin opetukseen. Eräs lisämotivointikeino tehtäväkirjoihin 
verrattuna on kuitenkin tietokoneen tehtävien värikkyys ja joissain tehtävissä 
pelinomaisuus. Eräs huomattava ero on myös erilaisten kuuntelutehtävien 
mahdollisuus. 
 
Lopuksi tarkastelen opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja heidän asenteitaan 
sen opetuskäyttöä kohtaan. Tähän sisältyy myös kysely viidelle tamperelaiselle 
ruotsinopettajalle. Tutkimukseni mukaan opettajat suhtautuvat melko positiivisesti 
tieto- ja viestintätekniikan tuloon kouluihin mutta toivovat konkreettisia ohjeita ja 
vinkkejä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön juuri omassa aineessaan. Useat 
käyttävätkin tietokoneluokkaa lähinnä valmiiden kielioppi- tai sanastotehtävien 
tekoon. Oppituntien, joilla käytettäisiin tieto- ja viestintätekniikkaa, suunitteluun 
menee myös paljon enemmän aikaa kuin ”normaalituntien” suunnitteluun. Toisaalta 
opettajat pitävät eräänä hyvänä puolena opetuksen helpompaa eriyttämistä, sillä 
tietokonetehtäviä löytyy tarpeeksi ja toisaalta myös eritasoisille oppijoille. 
 
Avainsanat: undervisningsprogram, internetanvändare, mervärden, svensklärare



  

 

Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING .................................................................................................................................. 4 

2 DATORNS OCH DEN DATORSTÖDDA SPRÅKUNDERVISNINGENS HISTORIA ....... 7 

2.1 DATORNS HISTORIA ................................................................................................................ 7 
2.2 DATOR- OCH INTERNETANVÄNDARE I FINLAND..................................................................... 8 
2.3 UTVECKLING AV IKT I UNDERVISNING I FRÄMMANDE SPRÅK.............................................. 12 

2.3.1 Utveckling av terminologin från CBE till IKT ................................................................ 12 
2.3.2 IKT och undervisningsmetoder ....................................................................................... 13 

2.4 TEKNOLOGIN I ”GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 

2004” OCH I REGERINGSPROGRAMMET SAMT EN UNDERSÖKNING I EN SVENSK SKOLA ........ 17 

3 DELOMRÅDEN I SVENSKUNDERVISNINGEN OCH IKT............................................... 20 

3.1 SKRIVNING ........................................................................................................................... 21 
3.2 LÄSNING ............................................................................................................................... 24 
3.3 HÖRFÖRSTÅELSE OCH (UT)TAL............................................................................................. 24 
3.4 KULTUR OCH REALIA............................................................................................................ 25 
3.5 GRAMMATIK OCH VOKABULÄR ............................................................................................ 25 

4 MERVÄRDEN AV IKT OCH PROGRAM FÖR SVENSKUNDERVISNINGEN .............. 27 

4.1 MERVÄRDEN AV IKT FÖR SVENSKUNDERVISNINGEN........................................................... 27 
4.2 PROGRAM FÖR SVENSKUNDERVISNINGEN............................................................................. 30 

4.2.1 Alfasoft ............................................................................................................................ 30 
4.2.2 WSOY: OPIT ................................................................................................................... 38 

5 LÄRARNA OCH IKT I SVENSKUNDERVISNINGEN ........................................................ 47 

5.1 LÄRARNAS DATORANVÄNDNING .......................................................................................... 47 
5.2 LÄRARINSTÄLLNINGAR TILL IKT I SVENSKUNDERVISNINGEN ............................................. 50 

6 SAMMANFATTNING................................................................................................................ 56 

LITTERATURFÖRTECKNING ........................................................................................................ 59 

BILAGA 1 .............................................................................................................................................. 63 



 

 

4 

 

1 Inledning  

 
Under 2000-talet har man i ökande mängder börjat tala om den datorstödda 

(språk)undervisningen. Den har också ändrat namn – från datorbaserad undervisning 

till informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i undervisning. Samtidigt kan 

man undra varför teknologier nämns som någonting speciellt i undervisningen – 

talades det tidigare om bokbaserad undervisning eller undervisning med läroböcker? 

Eftersom teknologin är på väg till skolorna och det gäller alla ämnen som undervisas i 

skolorna (inte bara ADB-lektionerna) är det viktigt att få veta hur man kan använda 

datorer i olika ämnen. 

 

Som svensklärare är jag intresserad av hur den nya teknologin kan användas i 

svenskundervisningen. Jag är också intresserad av att veta hur mycket datorer 

nuförtiden används i skolorna speciellt på svensklektionerna. Det har talats om den 

datorstödda språkundervisningen åtminstone ända sedan 60-talet men först nu har 

man på allvar börjat få den nya teknologin till skolorna. Förra året avlade jag mina 

pedagogiska studier vid Tampereen Normaalikoulu och blev lite besviken över hur 

dåligt utrustad skolan var i fråga om ny teknologi som de nya lärarna ändå borde 

kunna använda i arbetslivet. Å andra sidan använder kanske inte alla lärare datorer 

även om de hade möjlighet till det – med en liten enkät till Tammerfors svensklärare 

kommer jag också att undersöka detta. 

 

Mitt intresse för temat IKT i språkundervisningen går tillbaka till år 2005 då jag skrev 

min proseminarieuppsats i tyska om samma tema. Sen dess har jag samlat på material 

och funnit nya användningsmöjligheter. Jag har också tagit kurser i informations- och 

kommunikationsteknologi i undervisningen. Jag koncentrerar mig i min avhandling 

mer på kommerciella program. Jag har valt att presentera de två program som enligt 

min uppfattning mest används i finska skolor: Alfasoft-program och WSOYs OPIT-

tjänst. 
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Det viktiga är naturligtvis inte att man måste ha datorer, dataprojektor, 

dokumentkameror, DVD-spelare osv. i klassrummen, utan det att de finns där bara om 

de verkligen kan ge något mervärde till undervisningen. Det är ingen nytta med dem 

om lärarna inte kan eller vill använda dem eller om lärarna använder dem i att 

undervisa innehåll som man lika bra eller även bättre kunde göra i ”traditionell” 

undervisning utan datorer.  

 

Syftet med min avhandling är å ena sidan att undersöka de möjligheter som finns för 

den datorstödda svenskundervisningen. (Det är omöjligt att räkna upp alla möjligheter 

men jag kommer att ge exempel på olika slags program och Internets möjligheter i 

svenskundervisningen.) Å andra sidan skriver jag om de mervärden som IKT har i 

svenskundervisningen. Jag undersöker också lärarinställningar till IKT i 

svenskundervisningen. Min avhandling kan tjäna som en handbok för svensklärare 

om hur de kan utnyttja de möjligheter i undervisningen som datorn och Internet 

erbjuder.  

 

Min hypotes är att det finns goda och varierande möjligheter till den datorstödda 

svenskundervisningen i alla delområden av språkundervisningen, dvs. grammatik, 

vokabulär, skrivning, läsning, uttal och hörförståelse samt kultur och realia. Jag antar 

också att förutom brist på pengar eller utrustning i skolorna samt lärarnas eventuella 

okunnighet har den datorstödda undervisningens besvärlighet något att göra med den 

hittills ringa användningen av datorer i undervisning. 

 

Materialet som jag använder för avhandlingen består mestadels av Internetlänkar 

eftersom det inte finns några (aktuella) verk (på svenska) om IKT i 

svenskundervisningen. IKT-branschen utvecklas så snabbt att då man publicerar 

någonting är det redan gammal information. Därför finns den aktuellaste 

informationen på Internet. Det finns ändå ett klart behov av en skriven handbok över 

IKTs möjligheter i svenskundervisningen och en sådan kommer den här avhandlingen 

att bli. Det finns idéer och länkar som jag själv har funnit på och hittat och som jag 

presenterar i korthet. För teorin om IKT i undervisningen finns det ett basverk som 
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jag också använder i min avhandling: Järvelä, Häkkinen, Lehtonen (toim.) 2006, 

Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö.  

 

Forskningsmetoden är kvalitativ. Jag analyserar de olika möjligheter som Internet, 

Alfasoft och Opit erbjuder svenskundervisningen. Jag analyserar också frågeformulär 

som fem svensklärare har fyllt i om sin datoranvändning. 

 

Jag börjar med att kort berätta hur datorerna har utvecklats från maskiner som var 

nästan lika stora som hus till bärbara datorer och även till små handdatorer. Intressant 

är också att få veta hur mycket finländarnas dator- och Internetanvändning har ökat 

under 2000-talet. Men viktigast i detta sammanhang är att undersöka hur IKT har 

utvecklats. I det tredje kapitlet går jag igenom de olika delområdena av 

svenskundervisningen och hur man kan dra nytta av datorer där. I det fjärde kapitlet 

förklarar jag vilka mervärden IKT kan ha för svenskundervisningen och presenterar 

de två ovannämnda programmen för svenskundervisningen. Det femte kapitlet ägnas 

analysen av lärarnas svar på mitt frågeformulär vilket gäller deras kunnighet och 

intresse att använda datorn i svenskundervisningen. Jag koncentrerar mig på skol- och 

närundervisning på högstadiet och utelämnar virtualundervisningen. 
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2 Datorns och den datorstödda 
språkundervisningens historia 

 
I det här kapitlet skriver jag om datorns historia samt presenterar Statistikcentralens 

statistik på dator- och Internetanvändare i Finland. Det viktigaste här är ändå 

utvecklingen av IKT i undervisning i främmande språk. Jag behandlar också vad som 

sägs om teknologin i ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

2004”.  

2.1 Datorns historia 

 

Det är svårt att säga var datorns historia egentligen börjar, om det är Pascals 

mekaniska räknemaskin från 1642 som kunde addera och subtrahera eller om man 

borde gå tillbaka till tiden när man själv började räkna eftersom datorer kan vara 

räkna. Men det sägs att den första datorn är den första elektromekaniska datorn Z1 

som den tyska ingenjörsstudenten Konrad Zuse konstruerade 1936 – 1948. 

(Wikipedia 2007d, Weller 2007) 

 

Bild 1 Den första datorn: Z1 av Konrad Zuse (Weller 2007). 

De första datorerna var ändå för stora för personlig användning. Efter Presper Eckerts 

decimala dator Eniac 1946 började en explosionsartad utveckling som förde till att 

datorerna blev mindre och mindre. Man började få miljontals transistorer på ett 

integrerat kretskort och hemdatortrenden kunde börja 1977 med Commodores 8-bitars 

dator (PET), Apples Apple II och snart IBM-persondatorn IBM PC (personal 

computer). (Wikipedia 2007d.)  
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I början hade datorerna mycket mindre minne och maskinen var mycket större än 

idag, men båda förändrades snabbt. En tredje större förändring var CD-ROM1 som 

utvecklades på 1980-talet och gjorde det möjligt att spara större mängder data på en 

skiva. På 1990-talet kom Internet och World Wide Web som kunde förbinda 

människor runt om världen och förmedla information snabbt och effektivt t.ex. via e-

post. Också ett nytt disksystem som kunde innehålla ännu mer information än CD-

ROM utvecklades och fick namnet DVD2. På 2000-talet har USB-minne3 nästan ersatt 

CD-ROM och DVD som minne men också de används ännu. Nu är både PC, laptops 

och olika slags handdatorer (bild 2) samt 3G-mobiltelefoner och det hela tiden 

expanderande Internet en del av både vårt privat- och arbetsliv. (Wikipedia 2007c, 

Wikipedia 2007e, Wikipedia 2007a) 

 

 
Bild 2. Nokia N800 är ett exempel på en liten dator (0,2kg, 14,4cm bredd). (Wikipedia 2007f.) 

2.2 Dator- och Internetanvändare i Finland 
 

Nuförtiden använder många finländare datorer och Internet varje dag både på jobbet 

och hemma. Möjligheten att använda dator och Internet har alla t.ex. på bibliotek, på 

universitet eller i Internetcaféer. Statistikcentralen har gjort statistik sedan 1996 om 

finländarnas dator- och Internetanvändning. 1996 hade bara 25 procent av hushållen 

en dator och bara 7 procent en Internetanslutning. År 2005 var motsvarande tal 75 

procent och 58 procent vilket innebär en drastisk ökning. (Statistikcentralen 2006.) 

 

                                                
1 Compact Disk – Read Only Memory 
2 Digital Versatile Disk, 3 Universal Serial Bus 

 



 

 

9 

I  tabell 1 ser man hur mycket Internetanvändningen hemma har ökat mellan 1998 och 

2005. Av tabell 1 framgår också skillnaden mellan män och kvinnor i 

Internetanvändning samt skillnaden mellan olika åldersgrupper. (Statistikcentralen 

2006.) 

Tabell 1. Möjlighet till Internetanvändning hemma åren 1998, 2002 och 2005         

efter kön och ålder, procent (Statistikcentralen 2006.) 

 

Det som är intressantast för min undersökning är att över 80 procent av ungdomarna i 

15–17-års åldern har Internetanslutning hemma (och därav mest flickor). Intressant är 

det också att män i åldern 18–24 år mycket oftare skaffar sig Internetanslutning (när 

de antagligen har flyttat hemifrån) än kvinnor i samma ålder. Men statistiken visar 

också en stor ökning i heminternetanvändning för kvinnor över 35 år under åren 2002 

till 2005. 

 

Enligt Statistikcentralens (2006) information har finländarna börjat använda Internet 

för att utföra sina vardagsärenden mångsidigare. Det är också oftare familjer än 

enpersonshushåll som skaffar hem Internetanslutning. Jämfört med de andra EU- och 
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OECD3-länderna används datorer och Internet i Finland över genomsnittet men 

mindre än i andra länder i Norden även om man skulle beakta också 

användningsmöjligheterna på arbetsplatserna och vid läroanstalterna förutom 

användningen hemma. Antalet hemdatorer och Internetanslutningar har dessutom bara 

visat en långsam ökning under de senaste åren. 

 

Den nyaste statistiken har Statistikcentralen (2007a) om Internetanvändning i början 

av 2007 då Internet används av 79 procent av finländarna. 75 procent av finländarna 

använder Internet minst en gång i veckan. Statistikcentralens undersökning visar att i 

åldersgruppen under 40 år använder nästan alla Internet. Antalet användare minskar 

drastiskt efter 40 år och det är bara 40 procent i åldersgruppen över 60 år som surfar 

på nätet. Det är inga större skillnader mellan kvinnor och män förutom att gruppen 

män i åldern 60–75 år använder Internet klart aktivare än kvinnor i samma ålder. 

Följande tabell 2 visar ökningen i Internetanvändning under tre föregående månader 

våren 2001-2007, procent av 15-74-åringar i åldersgrupper (Tilastokeskus 2007a.) 

 

                                                
3 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD 2007) 
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Tabell 2 Internetanvändning under tre föregående månaden våren 2001-2007, procent av 15-74-

åringar i åldersgrupper (Tilastokeskus 2007a) 

 

 

Under de två senaste åren har nästan alla (ca 99 procent) ungdomar i åldern 15–19 år 

använt Internet under tre föregående månader. Då man jämför tabell 1 och 2 märker 

man att även om ”bara” drygt 80 procent av 15–17-åringarna hade Internet hemma 

hade nästan alla ändå använt det under de tre föregående månaderna.  

 

Internetanvändningen har ökat i Finland betydligt och mest har finländarna använt 

Internet år 2006 för att läsa eller skicka e-post och att söka information om varor och 

tjänster (87 procent av Internetanvändarna). Många gjorde också sina bankärenden på 

nätet. Andra användningsändamål var t.ex. att surfa på sidorna för rese- och 

övernattningstjänster, läsa nättidningar, söka information om sjukdomar, mat eller 

hälsa, söka information på myndigheternas nätsidor, ladda musik eller program på 

datorn eller på någon annan maskin, söka jobb eller skicka jobbansökningar samt 

skicka snabbmeddelanden. Ca 31 procent av Internetanvändarna använde Internet för 

att studera i skolan, på universitet eller på något annat institut. (Tilastokeskus 2006.) 

Enligt en statistik (Tilastokeskus 2007b) användes Internet under våren 2007 mest 

hemma (ca 70 procent av 15–75-åriga). På jobbet använde nästan 40 procent av 
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informanterna Internet men bara drygt 15 procent använde datorn på något institut 

eller någon skola (Tilastokeskus 2007b). 

 

I skolorna används Internet väldigt lite jämfört med arbetslivet. Nu verkar det vara så 

att man lär sig använda datorn hemma och inte i skolan eftersom datorerna mest 

används hemma. I arbetslivet måste man ändå kunna använda dator och alla har trots 

allt inte dator eller Internetanslutning hemma så skolan borde befrämja jämställdheten 

genom att garantera att alla får möjlighet att lära sig använda datorer i olika 

situationer. I skollivet verkar lektioner i ADB-klass enligt min mening fortfarande 

vara någonting extra som inte hör till skolans vardag. 

 

2.3 Utveckling av IKT i undervisning i främmande språk  

 

I det här kapitlet presenterar jag utvecklingen av den datorstödda 

främmandespråksundervisningen. Först är det viktigt att veta hur termerna har 

utvecklats och därmed också metoderna. Ännu idag har den datorstödda 

undervisningen många namn och i det följande förklarar jag vilka som är gamla och 

vilka nya termer som jag också använder i min avhandling. 

 

2.3.1 Utveckling av terminologin från CBE till IKT 
 

Seppo Tella (1997), professor i främmandespråksdidaktik vid Helsingfors universitet 

berättar i sin artikel hur ”Computer-based Education (CBE)” blev ”Network-based 

Learning (NBL)”. Redan på 1960-talet talade man om CBE som innehöll nästan all 

användning av datorn i undervisningen. På 1970-talet då datorn blev bekantare för 

lärarna utvecklades två olika begrepp: ”Computer-managed instruction (CMI)” och 

”Computer-assisted instruction (CAI)”. Med CMI betecknades undervisning där 

datorn hade huvudrollen och man tänkte samtidigt att datorn kunde ersätta läraren. 
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CAI däremot baserade sig på behavioristiskt tänkande och drill-övningar. I Europa var 

CAI viktigare än CMI. Lite senare började man tala om ”Computer-assisted Learning 

(CAL)” eller på 1990-talet om ”Computer-enhanced Language Learning (CELL)”. 

Detta betydde att man istället för det tekniska ville koncentrera sig på innehållet så 

som man gör idag. (Tella 1997.) 

 

Tella (1997) förklarar också hur informationsteknologi (IT) och 

kommunikationsteknologi (KT) blev kombinerad. IT och ADB betydde i Finland på 

1980-talet skolämnet där eleverna lärde sig använda datorn. Program för 

textbehandling, kalkyler, bildbehandling osv. ansågs vara viktiga. Samtidigt 

utvecklades i alla fall också kommunikationsteknologin, som i skolorna just då inte 

spelade någon roll då. Det viktigaste kommunikationsteknologiprogrammet blev 

elektronisk post och i slutet av 1980-talet började IT och KT fogas ihop. I skolan 

märkte man detta först under 1990-talet. Utvecklingen var i början också väldigt 

långsam (dels) beroende på brist på maskiner och program. Terminologiskt 

kombinerades IT och KT som blev Informations- och kommunikationsteknologi IKT. 

(Tella 1997.) Termen IKT i svenskundervisningen kommer att användas i min 

avhandlingen mest.  

 

2.3.2 IKT och undervisningsmetoder 
 

På 1990-talet började man se förändringen från CBE (computer-based education) till 

NBL (network-based learning). Basbegrepp kan nu sägas vara nätverksbaserad 

inlärning. Det är tack vare den snabba utvecklingen inom Internet och World Wide 

Web. Nätverksbaserad inlärning behöver så kallade groupware, dvs. 

samarbetsprogram som gör det möjligt att olika användare eller -grupper kan 

samarbeta på nätet. (Tella 1997.) Samarbetsprogram  passade utmärkt med det nutida 

undervisningsmetodtänkandet eftersom enligt den kommunikativa och kollaborativa 

metoden spelar egna erfarenheter och kommunikation en stor roll. (Tella 1997.) Med 

hjälp av IKT kunde man befrämja autentiska erfarenheter på Internet samt 

kommunicera på olika sätt. 
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Utvecklingen mot nätverksbaserad inlärning märks också då man ser på de gamla 

programmen som fanns för språkundervisningen på dator på 1990-talet och på de nya 

möjligheter som finns för språkundervisningen eller språkinlärningen nu på 2000-

talet. Tidigare måste skolorna köpa olika dataprogram men idag finns det också olika 

program och övningar i Internet, t.ex. Opit-tjänsten som jag presenterar i avsnitt 4.2.2. 

Fortfarande finns det också användbara program på DVD-skivor, t.ex. Alfasoft-

programmet som jag presenterar i avsnitt 4.2.1. 

 

På 2000-talet har den kollaborativa inlärningen blivit viktig och den anses vara 

undervisningsmetoden för integrationen av IKT och undervisningen. Kollaborativ 

inlärning definieras av Gerry Stahl (2002, 1) på följande sätt: 

Collaborative Learning does not just mean that individual learning is enhanced 
by participation in small groups; it means that it is the groups themselves that 
learn. Knowledge is a product of the collaboration process: it arises through 
interaction of different perspectives, heats up in the cauldron of public 
discourse, is gradually refined through negotiation, an is codified an preserved 
in cultural or scientific artifacts. Knowledge is not static and other-wordly: it 
lives, situated – both locally and historically – in groups, teams, organizations, 
tribes, social networks and cultural flash points.  

 
Lite enklare förklarar Wikipedia (2007b) att kollaborativ inlärning är en strukturerad 

process där två eller flera människor arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål 

genom att de delar information och inlärning samt bygger konsensus. Kollaboration 

behöver ingen ledare utan gruppen styr sig själv. (Wikipedia 2007b) 

 

I undervisningen i främmande språk är fortfarande de ”gamla och traditionella” även 

behavioristiska användningarna av IKT t.ex. drill-övningar allmänna men i min 

avhandling presenterar jag förutom de traditionella övningsmöjligheterna också några 

kollaborativa möjligheter som datorn och Internet har att erbjuda för 

språkundervisningen idag.  
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Kollaboration är en önskvärd företeelse nuförtiden både i skolor och på arbetsplatser. 

I klasser borde elever forma grupper som tillsammans genom att hitta och dela 

information kunde lära sig något nytt. Internet erbjuder olika möjligheter för 

distansinlärning och också hjälpmedel för ”vanlig” klassinlärning med datorer. I det 

följande presenterar jag några program som kunde användas i svenskundervisning och 

som finns till hands gratis på nätet. 

 

• Mind 42: www.mind42.com är ett program som finns på Internet och med den 

kan flera människor kollaborativt och nästan samtidigt konstruera en 

gemensam MindMap. (Bild 3) 

 

 
Bild 3 : MindMap om min graduavhandling på nätet. 

• Mindmeister: www.mindmeister.com är ett annat program för gemensam mind 

mapping. 

• Google Docs & Spreadsheets: google.docs.com är ett program där flera 

personer nästan samtidigt kan skriva och bearbeta kollaborativt en text eller en 

tabell. Det här programmet presenteras närmare i kapitel tre. 

• ThinkFree: www.thinkfree.com är också ett program för kollaborativ 

skrivning, räkning eller för att göra presentationer. Programmet liknar mycket 

programmen i Microsoft Office: Word, Excel och PowerPoint. Samtidig 

bearbetning av dokument är i inte möjlig som med Google Docs & 

Spreadsheets. 
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Lärarna kan nuförtiden också förhållandevis lätt skapa egna uppgifter för Internet med 

t.ex. följande gratisprogram: 

• Audacity för behandling av ljud: ftp://ftp.tkukoulu.fi/pub/windows/multimedia 

• Hotpotatoes för att skapa olika slags uppgifter, t.ex. flervalsuppgifter: 

http://hotpot.uvic.ca 

• Nvu för att skapa egna hemsidor som uppgifterna sedan kan överförastill: 

http://www.nvu.com/index.php  

Mer om de här och andra program för undervisningen på Internet samt 

användarerfarenheter kan hittas i Tempus 7, 2006. 

 

Mer och mer används i skolorna också någon lärplattform. I Tammerfors används ofta 

lärplattformen Moodle och i Helsingfors Fronter. De är lite olika slags webbaserade 

konferenssystem, där elever och lärare kan skriva och skapa texter, diskutera, skicka 

dokument, ge uppgifter osv. Där kan läraren publicera tidtabellen och kursplanen för 

olika kurser och organisera kursen genom lärplattformen. Det blir allt vanligare att 

alla ämnen och kurser i skolorna har en ”hemsida” på lärplattformen. Eleverna kan 

t.ex. där kolla vad läxan är och läraren kan sätta in extrauppgifter, länkar till bra sidor 

(t.ex. ordböcker) osv. All kursinformation kan finnas på ett ställe, där alla kan kolla 

vad som händer på kursen, och när det hålls prov. Om eleven är sjuk kan han kolla 

läxan på Internet. Det är också möjligt att ha prov där. När eleverna skickar uppsatser 

eller uppgifter till lärplattformen får läraren allt till samma plats och behöver inte söka 

eller bläddra i e-post. Han ser också genast vem som har lämnat in uppsatsen och vem 

inte. 

 

Allt detta betyder att man i skolorna inte längre undervisar särskilt IT eller ADB utan 

integration av flera ämnen eller integration av IT med alla ämnen har blivit verklighet. 

IT erbjuder goda möjligheter att lära sig såväl känna främmande kulturer som deras 

språk. Teknologin verkar bara utvecklas mycket snabbare och vidare än vad lärare 

hinner lära sig vid sidan av arbetet. Det finns många möjligheter i våra nutida skolor 

att använda IKT i språkundervisningen, men det är kanske inte så många lärare som 
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har kunskaper om hur man kan använda det (förutom att använda färdiga 

undervisningsprogram) eller är intresserade av att använda datorer i undervisningen. I 

många skolor är också datorer och andra maskiner gamla, vilket nuförtiden nästan är 

det största problemet med datorer – de blir snabbt gamla. Mer om lärarnas inställning 

i kapitel fem. 

 

Anmärkningsvärd i förändringarna är att undervisningen i främmande språk och 

(främmande) språk överhuvudtaget utvecklas inte alls så mycket eller snabbt som t.ex. 

datorer (även om språk förändras med tiden; jämför t.ex. svenska på 1200-talet och 

2000-talet). I undervisningen i främmande språk har det funnits flera 

undervisningsmetoder (t.ex. behaviorism, kognitivism, konstruktivism), men det är 

ofta inte bara en metod som används för att undervisa hela språk- och kultursystem i 

ett främmande språk, utan det är bäst att använda olika metoder tillsammans med lite 

olika betoningar beroende på undervisningsinnehållet. IKT öppnar en helt ny värld för 

undervisningen i främmande språk, men samtidigt undervisas egentligen bara 

gammalt innehåll med nya medel.  

 

2.4 Teknologin i ”Grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen 2004” och i 
regeringsprogrammet samt en undersökning i en svensk 
skola 
 

IKT och den nya teknologin och de nya medierna syns också i Utbildningsstyrelsens 

”Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004”. Under rubriken 

”Undervisningens mål och centrala innehåll” finns det sedan 1994 förutom olika 

ämnens, t.ex. svenskundervisningens mål och innehåll, också ett kapitel om 

”Integrering och temaområden”. Integration i undervisningen betyder att eleverna 

skall lära sig ”betrakta företeelser ur olika vetenskapsgrenarnas synvinkel genom att 

bygga upp helheter och betona de allmänna målen för fostran och utbildning” 

(Utbildningsstyrelsen 2004, 36). Temaområdenas mål och innehåll ska ingå i många 

läroämnen, de är centrala områden inom skolans fostran och undervisning och genom 
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dem svarar skolan på de utmaningar som möter eleven i dagens samhälle. 

Temaområdena heter 1. Att växa som människa, 2. Kulturell identitet och 

internationalism, 3. Kommunikation och mediekunskap, 4. Deltagande, demokrati och 

entreprenörskap, 5. Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling, 6. Trygghet 

och trafikkunskap och 7. Människan och teknologin. (Utbildningsstyrelsen 2004, 36-

41.) 

 

För min undersökning är temaområdena tre och sju intressantast eftersom de 

behandlar teknologin. Syftet med 3. Kommunikation och mediekunskap är att 

”utveckla uttrycksförmågan och interaktionsfärdigheterna, främja förståelsen för 

mediernas ställning och betydelse och att utveckla förmågan att använda media” 

(Utbildningsstyrelsen 2004, 37). Vidare är målet att eleven bl.a. ska ”lära sig att 

utveckla sin förmåga att hantera information och att jämföra, välja och utnyttja den 

information som han eller hon har sökt fram […] lära sig att använda olika slag av 

medier och medieteknik både i informationssökning, informationsförmedling och i 

olika interaktionssituationer”(Utbildningsstyrelsen 2004, 37–38). Eleven borde också 

få medietekniska redskap och allsidig användning av dem samt vetskap om webbetik. 

(Utbildningsstyrelsen 2004, 37–38.) Frågan i alla skolämnen låter hur man utför detta. 

För svenskundervisning gav jag redan några exempel på nya program som kunde 

användas i undervisningen, och i kapitel 3 och 4 ger jag flera exempel hur medierna 

(här bara Internet och datorn) kan användas. Lättast förverkligas 

informationssökningsuppgiftet genom att läraren ger ett eller flera teman och eleverna 

söker information om detta och presenterar det för de andra. Då borde läraren och 

eleverna också ta hänsyn till källkritik. Något som kanske lätt glöms. (Jämför 

Pedersens 2004 undersökning nedan.) 

 

Temaområde ”7. Människan och teknologin” i läroplanen ger till skolorna uppgiften 

att använda datorer i undervisningen. Syftet är att  

hjälpa eleven att förstå människans förhållande till teknologin och att se 
teknologins betydelse i vårt vardagsliv. Den grundläggande utbildningen skall 
ge baskunskaper om teknologin, dess utveckling och inflytande, ge handledning 
i förnuftiga val och väcka frågor om etik, moral och jämlikhet i anknytning till 
teknologin. I undervisningen skall man utveckla förmågan att förstå principerna 
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för olika redskap, apparater och maskiner och lära eleverna hur de används. 
(Utbildningsstyrelsen 2004, 41.)  

Målet är att eleven bl.a. ska ”lära sig att använda informationsteknisk apparatur och 

IT-program och att använda datanät för olika ändamål” (Utbildningsstyrelsen 2004, 

41). Åtminstone sedan 2004 har det alltså varit ett av syftena i skolorna att eleverna 

lär sig använda datorn. Det har i alla fall hittills förverkligats långsamt eftersom 

apparaterna inte har förnyats i alla skolor genast. Nu är trenden ded att skolorna och 

kommunerna satsar på datateknik mer och mer, och behovet av vidareutbildning för 

lärarna växer eftersom de inte har erfarenhet av ”IKT pedagogik”. Problematiskt kan 

det bli att få alla lärare intresserade av teknologin. Teknologin i skolorna ensam och 

oanvänd nyttar ingen utan lärarna måste lära sig själva först hur man undervisar med 

datorn för att sedan kunna ta den i bruk och göra undervisningen mångsidigare, inte 

mer komplicerad.  

 

Förutom läroplanen står det också i regeringsprogrammet för statsminister Matti 

Vanhanens andra regering 19.4.2007 att investeringarna och innovationerna inom 

kommunikationsbranschen kommer att öka. Regeringen kommer att förbättra 

tillgången till snabba förbindelser också i områden där något kommersiellt utbud inte 

uppstår. Den intressantaste punkten i regeringsprogrammet är försöksprojektet som 

”har som mål att varje grundskolelev skall ha tillgång till en egen dator som ett 

centralt redskap för inlärningen. Projektet genomförs och finansieras i samarbete med 

näringslivet.” (Regeringsprogrammet, 2007, 44-45.) 

 

I Sverige har man redan undersökt hur undervisningen utan papper och böcker dvs. 

med hjälp av bärbara datorer lyckas. Pedersen (2004) har år 2000 undersökt ett 

svenskt gymnasium (social vetenskapslinje) där varje elev hade fått en egen bärbar 

dator. Det hade planerats en teknologisk miljö i gtmnasiet och eleverna hade datorer 

med sig på lektionerna. Enligt Pedersens undersökning fanns det flera problem i IKT-

pedagogiken. T.ex. grupparbeten blev snart individuella då eleverna delade 

uppgifterna i mindre delar med varandra utan större behov av diskussion eller 

kooperation. Ett annat problem som Pedersen märkte var att eleverna lätt kopierade 

från Internet de fakta som de behövde. Problematisk fann han också att gränsen 
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mellan arbets- och fritiden blev inexaktare. Eleverna tyckte inte att de behövde gå till 

lektionen i tid eller överhuvudtaget inte alls eftersom de kunde studera hemma för sig 

själv om de hade Internetanslutning. Eleverna verkade enligt Pedersen vara mer 

bekymrade för deadlines än lektionstider.  

 

Då eleverna inte hade textböcker måste de själva finna all information t.ex. om 

historia på Internet. Det tog mycket tid och läraren hann lära mycket lite framför 

klassen. Pedersen påpekar också att lärarna inte gav feedback eller kollade möjliga 

plagiat. Eleverna antecknade inte heller några källor så läraren kunde inte ens kolla 

allt. För några elever var det också svårt att koncentrera sig på inlärningen då det 

fanns så mycket annat att göra på Internet. I Pedersens undersökning kommer det 

fram många problem som kan möta när IKT tas i bruk i undervisningen i vilket ämne 

som helst. Problemen blir naturligtvis större och synligare då all undervisning bara 

sker på datorer. Också eleverna tyckte att det kändes enformigt att bara arbeta med 

datorer. En viktig och krävande uppgift för läraren är att få eleverna samarbeta – 

kollaborera utan att alltid arbeta ensamma. (Pedersen, 2004). Likadana problem 

kommer fram i den enkätundersökning som jag har gjort. 

 

Antagligen kunde också svenska undervisas utan skolböcker (något som jag också har 

hört diskuteras eller skämtas om i lärarrummet). Det finns redan nu tillräckligt med 

texter och uppgifter på Internet så böcker är inte längre nödvändiga. I följande kapitel 

presenteras olika delområden av svenskundervisningen och hur IKT kan användas i 

dem.  

 

3 Delområden i svenskundervisningen och 
IKT 

 
Undervisningen i främmande språk och i mitt fall svenskundervisningen delas ofta i 

olika delområden. I undervisningen talas om skrivning, läsning, (ut)tal och 

hörförståelse. Förutom de här rent språkliga delområdena finns det åtminstone kultur 
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och realia som också måste tas hänsyn till i undervisningen. Egentligen borde de här 

delområdena inte alls finnas eftersom man behöver alla nästan samtidigt. Ett 

delområde som ännu inte har nämnts men som får mycket uppmärksamhet under 

lektionerna är grammatiken som är viktig i alla fall när man själv producerar språket, 

dvs. talar eller skriver. Ett annat viktigt delområde är vokabulär som behövs både när 

man försöker förstå och när man själv producerar ett främmande språk. 

 

I det här kapitlet går jag igenom olika delområden av svenskundervisningen och utgår 

från språket självt och tar fram olika möjligheter som datorn och Internet har att 

erbjuda svenskundervisningen i de olika delområdena. I kapitel 4 presenterar jag de 

två mest använda avgiftsbelagda programmen för svenskundervisningen. 

 

3.1 Skrivning 

 

”Det bästa sättet att lära sig ett främmande språk är att man själv måste producera 

det”, hör man ofta sägas. Med olika slags övningar för ordförrådet kan man lära sig att 

skriva orden rätt och med ordföljdsövningar där man sätter ord i riktig ordföljd lär 

man sig skriva enligt svenska ordföljdsregler. Men i verkligheten måste man kunna 

utrycka sig fritt, dvs. t.ex. skriva uppsatser eller brev. De förstnämnda uppgifterna är 

ganska lätta att programmera och också att korrigera med datorn, men uppsatser och 

olika friare skrivna texter är ännu omöjliga att korrigera med datorn. Det är 

fortfarande lärarens uppgift.  

 

Men om man nuförtiden tänker på skrivning överhuvudtaget, märker man att oftast 

skriver man med dataprogram som Microsoft Word. Det är nästan bara i skolan som 

man fortfarande skriver mycket för hand. I programmet (Word) finns det ett 

korrigeringsprogram som visar allmänna och enkla slarvfel och grammatikfel och ger 

korrekturförslag. Textbehandlingsprogram borde enligt Meisalo, Sutinen och Tarhio 

(2000, 89) inte bara användas som skrivmaskin, eftersom texten kan behandlas 
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mångsidigare med programmet. De pekar på möjligheter för processkrivning vars 

delar är planering, disposition, skrivning, bearbetning, språklig granskning och 

finslipning av den yttre formen. Då man skriver på dator kan man alltid använda delar 

av planeringen till texten och leyouten är lätt att förändra med olika fonter och kursiv 

osv. Meisalo, Sutinen och Tarhio (2000, 89) tar också fram möjligheten att lägga till 

foton eller andra figurer i texten. Problemet med att elever skulle skriva uppsatser 

bara på datorer är att det finns korrigeringsprogram som möjligtvis korrigerar några 

fel som elever gör. Sådant hjälpmedel har elever inte då han skriver för hand. Det är å 

ena sidan problematiskt för läraren att korrigera eller bedöma uppsatser som är 

skrivna på dator. Men eleven får å andra sidan genast feedback om 

korrigeringsprogrammet fungerar rätt.  

 

Väldigt ofta skriver vi e-post till våra vänner och lärare. Uppsatser och avhandlingar 

måste nuförtiden skrivas på dator och ofta skickas de också till läraren per e-post. 

Bara i grundskolor och också ofta i gymnasier skrivs fortfarande mycket för hand. En 

grund kan vara att studentskrivningarna i Finland skrivs för hand. Nuförtiden 

förväntar arbetsgivare och universiteten i alla fall att man kan skriva på dator och 

kanske också kan göra olika slags tabeller och räkningar. Därför är det viktigt att 

redan i skolan börja skriva på dator. Ungdomar spelar nog mycket olika dataspel 

hemma men att skriva på datorn är lite annorlunda och det borde läras i skolan 

(också). Det kan också vara lättare för några elever att skriva på dator om de har 

svårigheter att skriva för hand eller om de inte tycker om sin skrivstil. Det blir också 

lättare för läraren att se vad eleverna skriver då han inte behöver gissa vilken bokstav 

eleven har menat med t.ex. handskrivet r eller t? Det är i alla fall också mycket viktigt 

att kunna skriva för hand. Några elever lär sig bäst genom att själv skriva t.ex. ord 

eller grammatikregler för hand på papper, så skrivning för hand kan anses som en bra 

inlärningsmetod. 

 

Skrivövningar med datorn behöver inte vara bara att skriva en uppsats om ett visst 

tema på dator, utan eleverna kan skicka e-post till läraren eller till varandra eller 

möjligtvis till en vänklass i Sverige på svenska. De kan också chatta på någon 

svenskspråkig chatt (ofta är chattande dock förbjudet på skoldatorer). Eller en nyare 
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möjlighet är att elever kan skriva en uppsats tillsammans med någon annan nästan 

samtidigt på olika datorer. Eleverna kan också vara från skilda grupper.  

 

Med programmet Google Docs & Spreadsheets (http://docs.google.com) kan flera 

personer samtidigt skriva samma uppsats på dator i Internet. Programmet är utmärkt 

för t.ex. grupparbete som innehåller mycket skrivande. Dokumenten sparas på 

Internet och alla som är med i projektet kan bearbeta texten när som helst på Internet. 

De kan konstruera en enhetlig text utan att dela uppgifter enligt vissa rubriker (som 

vanligt i grupparbet). Då kan de också lätt korrigera varandras fel. Programmet har 

ungefär samma (men mycket färre) verktyg än Microsoft Word och det är lätt att 

använda. Det är ett exempel på ett program som kan användas för kollaborativa 

uppgifter. Det är också möjligt t.ex att lärare skriver en text med några fel och 

eleverna får korrigera texten. Läraren kan också ge tips om vad som är fel och läraren 

ser också hur eleverna har korrigerat, vad och när osv. Med ”Revisions”-verktyget 

kan man se alla förändringar som har gjorts i texten. En exempeltext som jag skrivit i 

Google Docs: 

 
Bild 4 Ett exempel på Google Docs & Spreadsheets dokument. (http://docs.google.com) 

Man behöver inte längre ens köpa något dyrt skrivprogram eftersom man också kan 

skriva för sig själv med det här programmet och skriva ut det som man vill. Men den 

bästa egenskapen är att man kan dela dokumenten och skriva tillsammans med en 

eller flera andra personer. Efter en god planering på förhand behöver man inte vänta 

att den ena har skrivit sin del färdig utan texten kan bearbetas samtidigt. Man kan 
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också dela dokumentet utan att ge skrivrättigheter. Då kan man visa texter åt alla som 

man vill utan att de kan förändra texten. Det är också möjligt att publicera texten på 

Internet så att hela världen kan läsa den. 

 

3.2 Läsning 

 

I svenskundervisningen använder man oftast skolböcker, dvs. en textbok, en 

arbetsbok och ett häfte. Eleverna läser texterna som finns i textboken och gör sedan 

läsförståelseuppgifter om texten. Då och då skulle det vara intressant också för 

eleverna att få läsa någonting annorlunda, någonting aktuellt om t.ex. ungdomar i 

Sverige eller aktuella idrottsnyheter. Om eleverna skulle hitta någonting som 

intresserar dem, skulle de också mera försöka förstå texten. T.ex. på Kalle Ankas 

sidor finns det några spel eller tester som kan intressera elever 

http://www.disney.se/kalleanka/spel/index.html. Annars finns det nuförtiden goda 

möjligheter att läsa olika tidningar på nätet, t.ex. i ungdomstidningars sidor som bl.a. 

en tjejtidning: http://www.tekla.nu/ eller andra tidningar som Dagens Nyheter: 

http://www.dn.se, Svenska Dagbladet: http://www.svd.se eller den finlandssvenska 

tidningen Hufvudstadsbladet: http://www.hbl.fi. Också äldre nordisk litteratur 

tillgänglig i http://runeberg.org/ kan man bekanta sig med.  

 

3.3 Hörförståelse och (ut)tal 

 

Datorn kan inte ensam ersätta en levande person som diskussionspartner, men med 

hjälp av datorn kan man ha kontakt med andra människor runt om i världen. Med 

hjälp av mikrofon och högtalare kunde eleverna t.ex. tala med någon vänklass i 

Sverige (t.ex. MSN Messenger eller Skype). Det finns också program där man kan 

öva uttal efter det som man hör på datorn. Datorn kan också spara det som man själv 

säger och man kan då jämföra det med senare prestationer. Detta liknar bandspelaren 

som redan funnits en längre tid i språkstudion men nu kan man också ha bilder och 
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foton på bildskärmen för att bättre förstå vad maskinen säger. Ungdomar lyssnar 

mycket på musik och på Internet kan man t.ex. lyssna på den svenska radiokanalen 

NRJ (www.nrj.se) eller den finlandssvenska radioX3M (http://www.yle.fi/extrem/) 

och lära sig lite svenska mellan låtarna. Eleverna surfar också ofta på fritiden på 

YouTubes sidor (www.youtube.com), men också läraren kan hitta olika slags videor 

som han kan använda i undervisningen, t.ex. ett klipp av svensk Idols 2007: 

http://www.youtube.com/watch?v=Hm_lkKVFA_o, som kunde användas som 

hörförståelseuppgift med bilder till hjälp eller som inledning till en diskussion. 

 

3.4 Kultur och realia 

 

Om kultur och realia hittar man mycket information på Internet och det är också 

aktuellt i motsats till vad som står i äldre skolböcker, där t.ex. priserna fortfarande kan 

stå i mark. Med hjälp av Internet är det nuförtiden också lättare för elever att göra 

olika slags presentationer, t.ex. med Microsoft PowerPoint. De hittar information om 

vad som helst intresserar dem och de kan presentera det med hjälp av dator och 

dataprojektor, eller skriva ut det på papper eller skriva och rita på papper eller 

kartong. Om nordiska länder hittar man information för t.ex. presentationer på 

följande sidor:  

• Pohjola-Norden: http://www.pohjola-norden.fi/se/   

• Sverige: http://www.nifin.helsinki.fi/lander/ruotsi.htm,  http://www.sverige.se/ 
• Norge: http://www.norge.no/, http://www.norja.fi/ 

• Danmark: http://www.denmark.dk/en, http://www.visitdenmark.fi/finland/fi-
fi/menu/turist/turistforside.htm, 

• Island: http://www.iceland.org/fi/, http://www.island.is/ 
 

3.5 Grammatik och vokabulär 

 

Grammatik- och vokabulärövningar är lättast att programmera med datorn och sådana 

uppgifter finns färdigt på olika sidor. För engelska och tyska finns det många sidor 
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där man kan öva grammatik och vokabulär men för svenska finns det färre som är 

gratis. Oftast är grammatik- och vokabulärövningarna drillövningar, dvs. man skriver 

eller väljer ett ord som passar i en text eller övar ordföljd genom att sätta givna ord i 

rätt ordföljd. 

På Internet hittar man uppgifter för svenskundervisning gratis på t.ex. följande sidor: 

• Många uppgifter, ordböcker, språkkunskap, realia, traditioner osv. 

http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/Aru/yk.html 

• Både ordförråds- och grammatikövningar som hör ihop med Otava 

skolboksserier: http://www.otava.fi/oppilaan_maailma/luokat_7-

9/fritt_fram/fi_FI/fritt_fram/?tbcategory_id=ruotsi&series_id=1124287149007

6871 

• Både ordförråds- och grammatikövningar samt andra länkar till 

svenskundervisning och om det svenska språket som hör ihop med WSOYs 

skolboksserier:   

http://opit.wsoy.fi/opit7/LMS_mainindex.asp?NoCache=529355_0%2C89756
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• Ordförråds- och grammatikövningar: 

http://www2.6net.fi/taimela/7ruotsi/default.htm 

• Lär dig svenska – för nybörjare: http://kielet.tripod.com/ruotsia.htm 

• En ordbok svenska-finska-svenska: http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html 

• Ett korsordsprogram, där lärare eller elever själva lätt kan göra korsord och 

andra ”spel” med ord: 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp 

 

Det finns mycket färdigt material på Internet som kan användas i undervisningen. De 

kan göra undervisningen mångsidigare och eleverna kan få olika slags erfarenheter av 

t.ex. autentiska texter, videor eller bilder. Samarbete fungerar också mellan olika 

skolor, klasser eller klasskamrater och lärare. Om bl.a. det här och om materialets 

kvalitetsbedömning och lämplighet skriver Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager och 

Oksanen i sitt verk ”Verkko opetuksessa – opettaja verkossa” (2001, 100–106). De 

berättar hur man kan bedöma om materialet som man har hittat på nätet är lämpligt 
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för undervisningen. Enligt dem måste man tänka på användningsavsikt och fråga sig 

”Vilka är de syften som jag vill nå med min undervisning? Vilka är elevernas egna 

inlärningssyften? Vad är målgruppen? Hurdana färdigheter och kunskaper har de 

redan?” (Tella m-fl.. 2001, 104). Sedan bedöms Internetmaterialet ofta enligt ens egen 

inlärningsprincip, men det måste också bedömas från didaktiskt synvinkel, t.ex. hur 

materialet aktiverar eleven? Hur motiverar materialet eleven och läraren? Hur lätt 

hittar eleven information från sidorna? osv. Därtill påverkar också tekniska faktorer 

och användbarhet samt estetik, dvs. för vilket syfte materialet ursprungligen är gjort? 

Hur snabbt öppnar sidorna? Hur fungerar sidorna och vem har gjort sidorna? (Tella 

m.fl. 2001, 104–106.) Det här är viktiga frågor som man borde komma ihåg när man 

planerar ta IKT i bruk i undervisningen. 

 

4 Mervärden av IKT och program för 
svenskundervisningen 

 
I det här kapitlet resonerar jag om vilket mervärde IKT ger undervisningen. Vissa 

problem behandlades redan ovan i samband med Pedersens (2004) undersökning men 

jag tar fram dem igen i kapitel 5 när lärarnas inställningar undersöks. I det här kapitlet 

presenterar jag också Alfasoft-programmet och WSOYs Opit-tjänsten för 

svenskundervisningen.  

 

4.1 Mervärden av IKT för svenskundervisningen 

 

Varför kommer datorerna till skolorna – vilket mervärde har de för 

svenskundervisningen eller har de något över huvud? Enligt Pedersens (2004) 

undersökning verkar det finnas flera problem. Det är viktigt att få veta varför antalet 

datorer (borde) ökas i skolorna nuförtiden och varför det inte räcker med traditionella 

böcker och häften.  
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Veermans och Tapola (2006, 65–84) skriver om elevernas motivation och intresse. De 

påpekar att det finns olika slags motivationstyper: inlärningsorienterad, 

resultatorienterad och undvikningsorienterad. Veermans och Tapola berättar hur 

användningen av informations- och kommunikationsteknologin i undervisningen 

inverkar på elevernas motivation och intresse. Enligt Veermans och Tapola är IKT 

ensamt inte tillräckligt motiverande, utan de program som används måste vara väl 

fungerande och högklassiga. Det första intresset avtar om användningen inte är 

noggrant pedagogiskt planerad. Men en bra, dvs. genomtänkt användning av IKT 

befrämjar  elevernas individuella egenskaper och möjligen också olika arbetssätt. 

Veermans och Tapola poängterar att olika slags tillämpningar borde kunna användas 

när det kan ingå som en lämplig del av annan undervisning och tjänar något ändamål. 

I språkundervisning används oftast drill and practice-program som t.ex. ordspel. Den 

nyaste forskningen betonar ändå att målet med inlärningen borde vara en betydelsefull 

inlärning och inte bara lätt och rolig inlärning med dataspel. Veermans och Tapola 

anser i alla fall att då och då kan också syftena förändras och olika slags korta 

motiverande program användas för att stimulera elevernas intresse och ge variation i 

undervisningen. Man borde också komma ihåg att med IKT kan man studera 

tillsammans i grupper och inte bara ensam. Också Veermans och Tapola betonar den 

kollaborativa inlärningen när det talas om IKT i undervisningen. (Veermans & Tapola 

2006, 65–84.) 

 

Då man tänker på nätbaserad undervisning gäller det oftast undervisning vid 

universitet. Nina Forsblom från Tammerfors universitet och Kirsi Silius från 

Tammerfors tekniska universitet har undersökt vilket mervärde nätbaserad inlärning 

och undervisning har enligt studenterna (2002, 18–25). Den största förväntningen som 

studenterna hade, var att de kunde ha god tillgång till kursmaterial och ett annat 

mervärde var en flexibel inlärningsmiljö. Båda förväntningarna hade också realiserats 

när de hade blivit tillfrågade om kursen efteråt. 

 

Forsblom (2002, 131–144) har gjort en annan undersökning, också vid Tammerfors 

tekniska universitet, What is the added value of web-based foreign language 
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learning? Hon studerade en nätbaserad kurs i ryska och hurdana förväntningar och 

erfarenheter studerandena och lärarna hade. Undervisningsexperimenten visade att 

studerandena förväntade sig bl.a. grammatikuppgifter och att de jämförde nätbaserad 

undervisning med den traditionella undervisningen och kunde därför inte så bra förstå 

de olika, nya möjligheter som en nätbaserad inlärningsmiljö kunde erbjuda. Enligt 

Forsblom användes under kursen mycket lite sådana verktyg som hade medfört 

mervärde till språkinlärningen, t.ex. diskussionsverktyg som hade gjort det möjligt att 

föra diskussioner mellan lärare, studeranden och experter eller ryska studeranden. De 

använde inte heller någon www-editor som hade gjort ett annat slags projektarbete 

möjligt. Lärarna tyckte att idéerna och systemet var bättre än väntat. De tyckte om de 

varierande möjligheterna osv., men i realiteten användes de goda möjligheterna som 

t.ex. ko-operativa och kollaborativa metoder och interaktion mellan lärare, 

studeranden och experter och verktyg för projektarbete allra minst. Lärarna menade 

att de bara behövde teknisk hjälp men tyckte inte att de behövde pedagogisk hjälp. 

Men enligt Forsblom (2002, 139) visste lärarna inte mycket om möjligheterna i 

nätpedagogiken och förstod inte att fråga om pedagogisk hjälp. Resultatet visar att 

både lärare och studeranden behöver mera stöd i början av nätbaserade kurser samt 

mycket noggrann planering av kursen på förhand. Forsblom räknar upp följande 

mervärde som nätbaserad undervisning har: lättare organisering av undervisningen, 

förbättrad kvalitet och effekt av undervisningen, utveckling av inlärnings- och 

databearbetningskunskaper och mångsidigare kommunikation i nätinteraktion. 

(Forsblom 2002, 132–133.) 

 

De mervärdena gäller också undervisning i grundskola, t.ex. aktualiteten med 

Internetkällor samt internationaliteten. Det är nuförtiden kanske lättare att hitta 

vänskapsskolor via Internet. Visuella egenskaper som olika bilder, simulationer och 

ljud gör undervisningen intressantare och materialet på Internet sparar också tid på 

lektionerna då elever inte behöver kopiera från transparanger. I 

Internetkommunikation vågar kanske även blygare elever framföra sina tankar och 

åsikter. (Jfr Forsblom 2002, 132–133.) 
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4.2 Program för svenskundervisningen 

 
Här presenteras två olika programtyper för svenskundervisningen: Alfasoft (2007a) 

som är ett program som installeras på skolans datorer och OPIT-tjänsten som finns på 

Internet och som skolor eller kommuner kan köpa användningsrätten till. De här 

programmen har valts eftersom de verkar vara de mest använda programmen i 

svenskundervisningen i Finland. Alfasofts program används i över 3 000 skolor och 

Opit har för tillfället över 13 000 användare. (Opit 2007b, Alfasoft 2007b.) 

 

4.2.1 Alfasoft 

 
Alfasoft (2007a) är ett finskt programmeringsföretag som producerar program för 

datorstödd undervisning och inlärning. Företaget koncentrerar sig på 

språkundervisning och har program för undervisning i engelska, svenska, franska, 

tyska, ryska och modersmål och litteratur. Alfasofts mål är att Alfa-programmen ska 

motivera inläraren, att de aktiverar hela inlärningen samt gör språkinlärningen 

mångsidigare. För svenskundervisning i högstadiet har Alfasoft fyra olika program: 

Svenska för ungdomar, Kielioppi Oppikirja (=Grammatik Lärobok) och Harjoituskirja 

(=Studiebok) samt Aihepiirisanasto (=Temavokabulär). Det finns också ett program 

som stöder svenskbokserien Spurt. Alfasoft skickade mig en kollektion-DVD som 

också kan köpas hem. Den innehåller alla fyra ovannämnda program. Jag ger några 

exempel på varje program för att visa hurdana de är och förklara den allmänna idéen 

med dem. (Alfasoft 2007a) 

 

På alla Alfasofts (2007a) program kan man skriva in sig med sitt eget namn och 

programmet kommer därefter ihåg vilka uppgifter man har gjort och hur de har gått. 

Så kan eleven själv och också läraren följa med vilka uppgifter som är utförda och 

vilka inte. Man kan också skriva ut en rapport över det som man har gjort i 

programmet. 
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Det sägs på Alfasofts broschyr om programmet Kielioppi Harjoituskirja att även om 

Harjoituskirja och Oppikirja är skilda program fungerar de som en helhet genom 

hyperlänkar. Alla övningar, anvisningar och rapporter i Harjoituskirja är länkade till 

Oppikirjas grammatikregler. 

 

Man kan välja vilket grammatiskt fenomen man vill lära sig: verb I, verb II, 

substantiv, adjektiv, tal, pronomen, adverb, prepositioner, konjunktioner, ordföljd 

eller avledning. Jag väljer här till närmare granskning substantivövningar. Sedan får 

jag välja igen vad jag närmare vill lära mig om substantiv, t.ex. definitiva eller 

indefinita substantiv, genus eller deklinationer. Sista valet gäller bara vilken uppgift 

jag kommer att göra. (Se bild 5.) 

 
Bild 5 Kielioppi Harjoituskirja. Valet av Grammatikuppgifter. 

 
När uppgiften är vald öppnas den. I den här uppgiften övas substantivens definita 

former. Det finns 20 luckor som ska fyllas med rätt alternativ från alternativlistan på 

höger sida (se bild 6). Om man har högtalare hör man också hur programmet upprepar 

det rätta ordet som valts. Man kan också lyssna på hela texten eller bara på någon viss 

mening eller ett stycke. I uppgifterna finns det också ofta bilder. Nedan (se bild 6) 

finns det också en rad olika knappar som man kan klicka på. Om man klickar på 

paragraf-bilden kan man kolla grammatikregler. Det finns också en elektronisk finsk-

svensk-finsk ordbok (ord i uppgifterna finns i ordboken). Man får också höra det rätta 

svaret eller välja vad man vill lyssna på. Man kan också skriva ut en rapport över det 
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som man har gjort i programmet. (Vilket en lärare på Alfasofts sidor menade också är 

en motivation som hindrar eleverna att surfa på andra sidor på nätet (Alfasoft 2007c). 

 
Bild 6 En substantivuppgift. 

När man har fyllt i alla luckor får man genast feedback (bild 7). Man får också se om 

något gick fel och borde repeteras. Den snabba feedbacken borde också motivera 

eleverna. Man kan också göra uppgiften flera gånger. 

 
Bild 7 Feedback efter uppgiften. 

De flesta uppgifterna kan man också skriva ut och använda som papperversioner. Det 

finns möjlighet att banda sitt eget uttal och lyssna på det (på bild 6 den runda knappen 

på nedre delen av sidan). 
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I Kielioppikirja (bild 8) finns det likadana rubriker som i Harjoituskirja och jag tar 

också här substantivet till närmare granskning. Här står tydligt och med stora 

bokstäver de viktigaste reglerna för substantivanvändningen och böjningen.  

 
Bild 8 Substantivregler. 

Man kan också färga de ord eller meningar som man tror vara viktigast med ett 

verktyg som ligger på nedre del av sidan. Man kan också lyssna på svenska ord med 

hörlura, banda eget uttal eller skriva ut vad man vill. 

 

Härefter behandlar jag Aihepiirisanasto-programmet. Genast i början (bild 9) får man 

välja till vilket eller vilka teman man vill öva ord. Det finns 35 olika teman och 

mellan dem kan man välja (eller ta alla), t.ex. personer och relationer, människors 

känslor, förhoppningar och karaktär, sport, mat, dryck och kök, fostran och 

utbildning, politik och regering osv. Dessutom får man välja om man bara ska ha ord 

från nybörjarnivån, medelnivån eller avancerad nivå. 
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Bild 9 Tema-alternativ i Aihepiirisanasto-programmet. Jag valde temat fostran och utbildning på 
alla nivåer 

Sedan får man välja hurdana uppgifter man vill göra i detta tema. Det finns 18 olika 

uppgiftsmöjligheter som behandlar ord i det valda temat där bild, ljud och ord har 

förbundits på olika sätt. Här är det mycket bra om man har högtalare eller hörlura 

eftersom alla ord sägs högt och det finns också dikteringsuppgifter. I bild 10 nedan 

kan man se hurdant en sådan uppgift ser ut.  

 
Bild 10 Bilddikteringsuppgift. 

I den här uppgiften ska man lyssna och hitta det föremål som sägs på bandet. Sedan ska man 

skriva ordet på raden som uppstår när man har klickat på den rätta bilden. Man får också hjälp 
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på rader i nedre delen av sidan men det kan man också gömma om man trycker på on/off-

knappen. Hjälpmeningar ger ordet i en kontext vilket kan hjälpa komma ihåg ordet bättre. 

 
Ett annat exempel är ett bildkorsord, där tips på ord är bilder som i bild 11. Förutom 

bilder finns det också ord på finska och också de här orden kan man lyssna till om 

man vill. 

 
Bild 11  Bildkorsord. 

 
Till sist presenterar jag programmet ”Alfa-svenska för ungdomar” som är stöd till de 

vanligaste svenska läroböckerna i Finland. Det innehåller olika slags uppgifter och 

stöder de krav som ställs på elever i årskurs 7–9. (Alfasoft 2007a) Uppgifterna i det 

här programmet är delade enligt kurserna 1-6 på samma sätt som kurserna är i 

högstadiet: två kurser per läsår, dvs. i sjuan kurserna 1 och 2, i åttan 3 och 4 och i nian 

5 och 6. Innehållet i kurserna följer det som krävs i läroplanen för 

svenskundervisningen. Skolan kan välja boksserien som de använder och programmet 

kan då välja uppgifter som passar med den boksserie. Till närmare granskning tar jag 

den tredje kursen som lärs i början av åttan. På första sidan ser man genast vad kursen 

innehåller, vilka teman och vilka grammatikfrågor som kommer att behandlas (bild 

12). 
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Bild 12 Kurs 3 första sidan. 

Inom en kurs finns det tre delar som motsvarar de grammatikfrågor som listats på 

vänster sida. I varje del finns det 20 uppgifter så att det allt som allt är 60 uppgifter 

per kurs. Jag väljer att ta en närmare titt på del två: imperfekt, konjunktioner och 

ordföljd. Uppgifterna är formade som ett spelbräde (bild 13) och i mitten har man en 

innehållsförteckning över uppgifter som kommer att finnas under de numrerade 

stegen. Då man har klarat av uppgiften kommer det fram en bild och man går ett steg 

vidare på spelbrädet. Under varje steg finns det en uppgift där det finns ca 20 luckor 

eller ett korsord eller någon annan slags uppgift.  

 
Bild 13 Kurs 3 Spelbräde där uppgifterna finns. 
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Man får också läsa infosnuttar om de nordiska länderna om man har gjort uppgifter 

med tillräckligt bra vitsord. På innehållssidan står också alla vitsord som man har fått 

av uppgifterna. Också här får man genast feedback om hur uppgiften har lyckats. 

Nedan (bild 14) är ett exempel på läs- och/eller hörförståelseuppgift och feedback 

som man kan få efter att ha gjort uppgiften. 

 

 
Bild 14 Kurs 3 Läs-och/eller hörförståelseuppgift. 

 
Efter att ha svarat tillräckligt bra (dvs. med medeltalet 9) på 10 av uppgifterna får man 

spela ett snabbhetsspel (bild 15), där man ska klicka på rätt färg och om man klickar 

fel måste man översätta finska ord till svenska som i ett ordprov. Om man svarar rätt 

på frågan får man fortsätta spela. Om man svarar fel slutar spelet och man måste göra 

10 uppgifter igen innan man får spela på nytt. 

 

 
Bild 15 Snabbhetsspelet. 
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Alfasoft-programmen (2007a) verkar alla vara lätta att använda och uppgifterna 

verkar också vara intressanta. Å ena sidan liknar uppgifterna väldigt mycket 

uppgifterna som också finns i arbetsböckerna, men å andra sidan har de en mycket 

god egenskap som skulle vara bra att använda i skolorna, dvs. att eleven hela tiden hör 

de ord på svenska som står på bildskärmen. Det är också bra att eleven kan själv öva 

sitt uttal, banda och lyssna. I Alfasofts program talar flera personer från Finland och 

Sverige så att eleven får höra olika varianter av svenska. Men kollaboration fattas i de 

här programmen. Det är meningen att man arbetar ensamt och går framåt i egen takt. 

Det är också bra då de snabbaste inte behöver vänta på dem som inte är så snabba. Det 

finns säkert tillräckligt med uppgifter för de snabbaste också.  

 

4.2.2 WSOY: OPIT 

 
WSOY-förlag erbjuder en tjänst som heter Opit (2007a) och som innehåller olika 

uppgifter förutom i främmande språk som svenska, engelska, tyska och franska också 

i andra ämnen som lärs ut i de finska skolorna som fysik, matematik, biologi och 

geografi. Kommuner eller skolor kan köpa tjänsten. Alla elever och lärare får ett eget 

lösenord och tjänsten kan modifieras enligt de önskemål som skolorna har. Alla kan 

använda tjänsten också hemma. I mitt arbete koncentrerar jag mig bara på de 

uppgifter och övningar som har med svenskundervisning att göra. Det finns uppgifter 

i svenska både för högstadiet och för gymnasiet. Här behandlar jag uppgifterna för 

högstadiesvenska. Uppgifterna är delade i struktur- eller grammatikuppgifter och 

tema- eller ordförrådsuppgifter. 

 

I sjuan är det viktigt att intresset för det svenska språket som eleverna då börjar lära 

sig väcks. Det är det bra att det finns uppgifter som motiverar dem. Ofta är 

motiverande uppgifter spel (som i bild 16 ett minnespel).  
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Bild 16 Minnespel med verb. (Opit 2007a.) Minnespel är en kort motiverande uppgift som också 

behövs då och då som lite extra i undervisningen. Ett annat plus är att uppgifterna på datorn ofta 
har lite olika färger som också kan motivera mer än arbetsboksuppgifterna som i några skolor 

även måste göras i häftet. 

Å andra sidan finns det uppgifter som är vanliga i arbetsböckerna också (bild 17)  

 
Bild 17 Välj rätt verb. (Opit 2007a.) Eleven väljer det rätta alternativet till ett verb.  Programmet 

visar rött om man gör ett fel. 

Det verkar som man att med Opit-tjänstens uppgifter lätt kunde ersätta de uppgifter 

som finns i arbetsboken. Men då är det enda mervärde som datorn har att eleverna får 

använda datorn. Säkert är det andra mervärdet det att visuellt intresserar färgbilder 

mer och det tredje att eleverna inte behöver skriva för hand. Bilder kan också 

motivera eleverna och få de visuellt tänkande eleverna att lära sig bättre (bild 18). Å 
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andra sidan får eleverna genast feedback från datorn om de gör fel eller om de gör 

rätt. De behöver inte vänta på att uppgifterna ska korrigeras och alla kan gå vidare i 

egen takt. 

 

 
Bild 18 Välj rätt alternativ och dra under bilden. (Opit 2007a) 

 

 

Bild 19 Korsord i imperfekt. (Opit 2007a.) Korsordspel (bild 19) tycker eleverna ofta om också i 
arbetsböcker. Problemet kan uppstå om de inte känner till ordet. Det finns ändå också hjälp och 

grammatikanvisningar i några uppgifter som eleven kan titta om han inte kommer ihåg vad 

imperfekt betydde och hur man böjde verbet. 
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Bild 20 Spel med verb. (Opit 2007a). Snabbhetsspel, t.ex. spel med verb där eleven ska klicka så 

många verb som motsvarar bilden som han hinner i 60 sekunder, kan lätt spelas med datorn. 

Sådana spel kan motivera många elever. 

 

Bild 21 Substantivuppgift: En eller ett. (Opit 2007a). Ett spel med substantiv där datorn ger ord i 

30 sekunder och eleven ska välja om substantivet har en- eller ett-genus.  

 
Uppgifterna är också intressantare på datorn genom att det finns så många bilder som 

också används på olika sätt i olika uppgifter. Bilderna motiverar i olika uppgifter på 

olika sätt. 
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Bild 22 Välj rätt ord för bilden. (Opit 2007a). Eleven ska välja ordet som motsvarar bilden. 

 

 

Bild 23 Hur många och vad? (Opit 2007a). Eleven ska skriva både antalet och ordet själv. Datorn 
visar felskrivna bokstäver med röd färg. 
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Bild 24 Pronomenövning. (Opit 2007a). Ett exempel på en pronomenuppgift där eleven ska fylla i 
rätt personpronomen. 

 
För niorna är uppgifterna redan svårare och mera komplexa. Då det i sjuornas 

uppgifter bara fanns få möjligheter att själv skriva något finns det nu fler. T.ex. i den 

följande bilden (25) finns det en uppgift där eleven får skriva hela satsen själv. 

Meningen är på finska och ord hittar man i cirkeln. Med den här uppgiften tränar 

eleven ordföljd. 

 
Bild 25  Bilda satser i rätt ordföljd. (Opit 2007a) 

Förutom skriftliga uppgifter finns det också muntliga, t.ex. namn på ansiktsdelar (bild 

26) där man kan först lyssna och sedan upprepa på svenska. 
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Bild 26 Ansiktsdelar, lyssna och upprepa. (Opit 2007a) 

 

 

Bild 27 Välj rätt finsk adjektiv. (Opit 2007a). Också för nior finns det spel som adjektivspel. 
Eleven ska klicka på den rätta översättningen så snabbt som möjligt. 
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Bild 28 Välj rätt bildtext. (Opit 2007a). Ett exempel på hur bild används i uppgifter. För den här 
uppgiften ska eleven själv välja texten som passar till bilden.  

 

 

Bild 29 Skriv verb i pluskvamperfekt. (Opit 2007a). Ett exempel på bilduppgift. Eleven ska skriva 

ett verb i pluskvamperfekt som passar till bilden om vad Kalle och Lotta gjorde under sommaren 
i staden. 

 

Läraren kan på sina sidor kolla vilka uppgifter eleverna har gjort. Förutom 

grammatik- och vokabuläruppgifter som liknar ganska mycket de uppgifter som också 

finns i skolböcker, finns det också uppgifter som förutsätter användning av datorn. 

Opit-tjänsten innehåller nämligen också möjligheten att skriva och skicka e-post, 
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uppsatser till läraren och så kan eleverna också konstruera egna ”hemsidor” eller 

tidskrifter: 

 
Bild 30 Tidskriftsexempel på tyska. (Opit 2007a). Med tidskriftsverktyget kan eleverna förverkliga 
egna idéer och skriva egna nyheter ensamt eller parvis. Andra elever kan sedan få rätter att se 

varandras tidskrifter och ge också feedback i Opit.  

 

I Opit-tjänsten finns det mera tävlingsuppgifter än i Alfasoft-program. Å ena sidan 

motiverar Opit-tjänstens uppgifter antagligen eleverna att tävla men å andra sidan 

finns det också uppgifter där man fyller i något. Också här finns det många olika 

uppgiftstyper men färre hörförståelse- eller uttalsuppgifter. De här båda programmen 

är lätta att använda och både lärarna och eleverna går antagligen gärna på nätet och 

gör sådana uppgifter. Också här får man genast feedback när man har gjort uppgiften. 

Mera om Opit och utvärdering av den i Tammerfors skolor kan man läsa i: 

 •  Opit-palvelun käyttö Tampereen kouluissa 2004-2006, 
Kasvatus- ja opetuspalveluiden raporttisarja 9/2006 
http://koulut.tampere.fi/etaopetuskeskus/raportit/Raportti92006.pdf 

•  Opettajien kokemuksia tietotekniikkaa hyödyntävästä opetuksesta ja tietotekniikan 
käytöstä osana koulujen arkea. Tapaustutkimus Opit-palvelun käyttöönotosta 
tamperelaisissa kouluissa, Pro Gradu -tutkielma, Laura Tuomi, 2006 
http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu00921.pdf 
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5 Lärarna och IKT i svenskundervisningen 

 
Här går jag in på hur lärarna nuförtiden kan använda datorer samt hurdan inställning 

lärarna har till informations- och kommunikationsteknologin i undervisningen. 

Förutom andra undersökningar som har gjorts på detta område har jag själv gjort en 

enkät, som jag skickade till nästan alla svensk- och tysklärare i Tammerfors 

grundskolor per e-post. Eftersom jag inte fick så många svar bad jag svensklärarna i 

en skola där jag vikarierade att fylla i enkäten vilket de också gjorde. Så fick jag fem 

svar av svensklärare. Jag frågade dem om deras datoranvändning privat och om och 

hur de använder datorer i svenskundervisningen. 

 

5.1 Lärarnas datoranvändning 

 
Nästan alla lärare nuförtiden borde kunna använda datorer på något sätt eftersom 

många administrativa och andra uppgifter görs via Internet som t.ex. i Helsingfors där 

elevernas frånvaro och betyg förs in i Wilma som är ett Primus-

skoladministrativsystem på Internet. Men det är svårare att använda IKT i 

undervisning enligt något pedagogiskt syfte än att bara använda datorn på något sätt. 

Hur mycket använder då lärare över huvudtaget datorer i undervisningen? Enligt 

OECD:s undersökning (2001–2002) använde 60 procent av gymnasielärarna i Finland 

regelbundet dator i sin undervisning, 56 procent använde Internet och 33 procent e-

post i undervisningen (Norden i OECD:s indikatorundersökning 2004). Enligt 

Franssila och Pehkonens (2004) undersökning i Tammerfors skolor går 73 procent av 

lågstadielärarna med sin klass till datorklassen åtminstone en gång per månad men 

bara 30 procent av högstadielärarna och bara 15 procent av gymnasielärarna använder 

datorklassen med alla elevgrupper månatligen. Lärarna använder datorer oftast 

antagligen mest själva (för att planera lektioner och presentera något) än med 

eleverna. 

 

Nästan samtidigt som jag har gjort min undersökning bland svensklärarna har staden 

Tammerfors också gjort en undersökning om lärarnas bruk av informations- och 
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kommunikationsteknologi i undervisningen i Tammerfors grundskolor (Tampereen 

kaupunki 2007). Tillsammans har 606 lärare besvarat frågorna men alla har inte svarat 

på alla frågor. Lärarna tillfrågades bl.a. om vilka tre omständigheter som skulle 

befrämja IKT-användning i skolorna. Mest röster fick ”lätt användbara datorer och 

maskiner”, ”ett intressant utbud av digitala lärprogram” och ”idéer från 

fortbildningskurser”. Som störande omständigheter nämndes ”svårighet att få tag i 

datorer”, ”för få datorer” och ”extra-arbete som organiseringen förorsakar”. 

 

Mest har lärarna använt IKT med eleverna för att skriva egna texter, söka information 

på Internet och göra drillövningar. Lärarna uppskattar att de kan använda datorn 

ganska bra: de kan t.ex. spara och organisera sina dokument och använda Word och 

Internet som källa mycket bra. Lite sämre kan de använda program som PowerPoint, 

Excel och fotobehandling. De kan inte följa utvecklingen av IKT i undervisningen i 

sitt eget ämne särskilt bra men Opit kan de använda lite bättre. Lärarna bedömde 

också hurdant utbildningsbehov de har nu och under kommande år. Mest behöver de 

vidareutbildning med olika slags foto- och bildbehandlingsprogram och hur sådant 

kan användas i undervisningen. Lärarna skulle gärna få praktiska tips och idéer från 

kollegor som kan använda datorn i undervisningen. Lärarna känner igen de flesta 

IKT-tillämpningar som eleverna nuförtiden använder, t.ex. blogs, wiki, Skype, 

messenger, IRC, Chat och YouTube. Några lärare använder dem också själva. 

 

Franssila och Pehkonen (2004) vid Tammerfors universitets hypermedialaboratorium 

har undersökt informations- och kommunikationsteknologin i grundskole- och 

gymnasielärarnas arbete. De har undersökt både lågstadielärare och högstadielärare 

samt gymnasielärare enligt det ämne som de undervisar i. Här koncentrerar jag mig på 

språklärarna som undervisar något språk på ovannämnda skolnivåer. (Franssila & 

Pehkonen 2004, 76-89). 

 

Enligt Franssila och Pehkonens undersökning har alla språklärare som svarade på 

enkäten och intervjuerna en egen dator hemma och de flesta också Internetanslutning. 

Ändå använder bara lite över hälften datorn dagligen och en fjärdedel använder den 

mera sällan än en gång i veckan. För personligt bruk används mest 
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textbehandlingsprogram och e-post samt Internet. För skolarbete använder lärarna 

textbehandlingsprogram för att göra prov och uppgiftskopior samt olika 

informationsbrev. För undervisning använder språklärarna ganska lite IKT. Bara 17 

procent av språklärare går en gång per månad till datorklassen med eleverna och 

största delen eller 66 procent går mera sällan och 17 procent inte alls. Då lärarna 

använder IKT i undervisningen koncentrerar de sig bara på att använda Internet (90 

procent), textbehandling (90 procent) och olika undervisningsprogram och -spel. E-

post används av 60 procent och bara då och då. Inlärnings- eller grupparbetsmiljöer 

där eleverna kunde arbeta tillsammans på Internet används inte alls. (Franssila & 

Pehkonen 2004, 76-79.) 

 

Mina intervjuade språklärare som använder IKT i undervisningen berättar att det 

vanligaste sättet att använda informations- och kommunikationsteknologi under 

datorklasslektioner är att eleverna gör uppgifter i lärprogrammen (Alfa-Soft och 

skolbokförläggarens nätsidor) eller på olika nätsidor. De söker också information i 

nätet för grupparbete eller uppsatser. E-post har också använts med gott resultat och 

dess informalitet och kulturella autenticitet har utnyttjats genom att eleverna har 

skickat e-post till läraren och till tyska e-postbrevvänner. (Franssila & Pehkonen 

2004, 82.) 

 

Språklärare i Tammerfors letar efter idéer för hur de kunde använda IKT i 

språkundervisning mestadels (67 %) från kolleger och bekanta eller de försöker själv 

olika möjligheter. Från kurser och undervisningsböcker eller redaktionens nätsidor 

hittar 50 procent av svarare nya idéer (Franssila & Pehkonen 2004, 86).  
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5.2 Lärarinställningar till IKT i svenskundervisningen 

 
Ilomäki och Lehtonen (2006, 184–212) granskar de förändringar som informations- 

och kommunikationsteknologin har medfört i undervisningen och i lärararbetet. De 

berättar att finländska lärare ligger i spetsen i Europa och i världen när det gäller IKT 

i undervisningen. Även om datatekniken har varit i bruk redan i tio år i Finland finns 

samma problem fortfarande kvar, t.ex. osäker teknologi i klasserna och att lärarna 

behöver mera pedagogiskt stöd och modeller för att kunna tillämpa IKT i 

undervisningen. Lärarna behöver också mera tid för att planer lektioner där IKT 

används. (Ilomäki & Lehtonen, 2006, 184–185.) 

 

Ilomäki och Lehtonen (2006, 186–188) skriver att lärarnas skicklighet i IKT i 

undervisningen varierar mycket beroende på ålder, kön och skolstadium. De refererar 

också van Dijk och Hacker (2003, The Digital Divide as a Complex and Dynamic 

Phenomenon. The Information Society 19, 315–326) som har en modell för att 

granska lärare som datateknikanvändare. De delar hinder för datateknikanvändningen 

och datatekniska tjänster i fyra olika typer: 

1) brist på erfarenhet (brist på intresse, dataskrämd) 

2) brist på apparater och Internetförbindelse (dvs. material) 

3) brist på digital skicklighet (svårt at använda, fel utbildning, brist på socialt 

stöd) 

4) brist på betydelsefulla användningsmöjligheter  

Finländska lärare har redan länge varit tvungna att använda dator av olika 

administrativa skäl, men problemet med att ändå ganska få använder datorer kan vara 

eget lilla intresse eller brist på motivation. I Finland är i alla fall situationen god i 

fråga om tillgänglighet till informationsteknologi, slår Ilomäki och Lehtonen (2006, 

187) fast. De fortsätter med att även om det finns datorer i skolor, finns det alltför få i 

undervisningsbruk. De befinner sig ofta t.ex. i för små rum eller är för få jämfört med 

elevantalet i undervisningsgruppen. Lärarna kan alltså använda datorer, men att ta 

IKT till undervisningen verkar vara svårare. Ilomäki och Lehtonen (2006, 188) 

påpekar också att informationstekniken kanske inte har kommit till skolan efter 
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lärarnas önskemål utan ofta utifrån, vilket kan bidra till det långsamma införandet av 

IKT i undervisningen. 

 

De program som nuförtiden används i undervisningen är sällan planerade för 

undervisning och t.ex. program som stöder elevernas kollaboration är nu först på väg 

till undervisningen. De är t.ex. Google Docs & Spreadsheets som skrivverktyg (se 

kapitel 3.1). Då händer det ofta att IKT i undervisningen inte förändrar 

undervisningsmetoderna alls utan lärarna använder datorerna på nästan samma sätt 

som arbetsböcker. Det händer ofta att lärarna tycker att datorn själv bidrar till 

förändringen i undervisningen men de tänker inte på att de själva borde förändra sina 

undervisningsmetoder samt sina egna inlärnings- och kunskapsföreställningar för att 

verkligen kunna använda de möjligheter som IKT kan erbjuda. Också lärarens roll 

förändras när IKT används i undervisningen. Lärarna kan bli tutorer, resurser och 

organisatörer eller skapare av arbetskultur samt specialister i en kollaborativ 

informationsbyggande. (Mer i Ilomäki & Lehtonen 2006, 188-200.) 

 

Enligt Franssilas och Pehkonens studie (2004, 82–88) anser språklärare i Tammerfors 

att IKT i undervisningen har haft följande fördel: elevernas motivation har ökat, det 

finns mera möjligheter att differentiera undervisningen, bättre tillgänglighet till nyare 

undervisningsmaterial, inlärningen av teknik har förbättrats och IKT har gjort 

undervisningen mångsidigare. Lärarna tyckte också om att datorn genast ger 

feedback. Som nackdel ser språklärarna att det inte finns tillräckligt IKT-apparater i 

vanliga klassrum. De tycker också att de inte vet tillräckligt om program och att det 

inte finns utbildning för deras ämne eller att det inte finns program som passar. De 

tycker också att lektionerna som innehåller IKT-arbete är så besvärliga och 

tidskrävande att planera att de inte har tid att söka och planera lämpliga IKT-

undervisningsmetoder. De tycker att de har för lite och för sällan tid till IKT-arbete. 

Språklärarna hoppas få datorer till sitt eget klassrum, få tips och konkreta idéer från 

kollegor och färdiga planer för lektioner eller undervisningspaket. De hoppas också på 

att kunna planera undervisningen tillsammans med andra lärare i den egna skolan. 

(Franssila & Pehkonen 2004, 82-88)  
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Också Jenni Kaisto som arbetar vid Uleåborgs universitet och är med i ett 

forskningsprojekt ”Informations- och kommunikationsteknologins pedagogiska 

inverkan” påpekar att arbetsmetoderna borde fås på samma nivå som tekniken. Hon 

hänvisar i sin artikel ”Työtavat tekniikan tasalle” i Opettaja-tidningen 40/2007 till 

regeringens försöksprojekt (se kapitel 2.3.3) som går ut på att varje grundskolelev ska 

få en egen dator. Kaisto pekar på problem som finns i IKT-användningen i 

grundskolorna: gamla datorer, för få datorer, datorer på olämpliga platser och dyra 

tekniska underhållskostnader. Enligt undersökningen som de har gjort använder 

lärarna fortfarande mest undervisningsprogram, standardprogram (som 

textbehandlingsprogram och PowerPoint) samt Internet. De används oftast för 

repetition eller som källa för aktuellt och extra information. Fortfarande arbetar 

eleverna oftast ensamma och lärarna använder IKT väldigt sällan för en gemensam 

informationsbyggande eller delad förståelse som forskande inlärning. Kaisto betonar 

att det behövs ett nytt slags undervisnings- och inlärningskultur samt nya pedagogiska 

undervisningspraxis. IKT borde inte fungera bara som ett ”påklistrat” element på 

lektionerna utan borde befrämja samarbete och kollaboration. (Kaisto, 2007) 

 

Min undersökning 

Min enkätundersökning under våren 2007 bland Tammerfors svensk- och tysklärare 

behandlar deras datoranvändning. Jag skickade enkäten (bilaga 1) per e-post till 

nästan alla svensklärare i Tammerfors högstadier men fick bara tre och ett halvt svar 

tillbaka. Jag delade också ut papperversioner i en skola där jag gjorde ett kort vikariat. 

Jag fick då två svar av svensklärare och två svar av lärare som jag inte vet om de 

undervisar svenska eller tyska tillbaka. I min analys ingår de tre svar som jag fick per 

e-post och de två som jag fick som papperversion. Jag utelämnar de svar som jag inte 

vet om det var svensk- eller tysklärare samt halvsvaret. 

 

Alla svarare var kvinnliga (31, 36, 40, 41 och 58 år gamla) och de hade arbetat som 

lärare 4–32 år i olika skolor och stadier. De hade alla börjat använda datorer redan i 

början eller i mitten av 1990-talet i studier (t.ex. graduskrivning) eller på jobbet i 

skolan. Nu har de också alla en dator och Internetanslutning hemma. Av den här 

bakgrundsinformation kan man redan se att svensklärarna har ganska goda 
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möjligheter att använda dator. De har använt dator i över tio år och har möjlighet att 

använda den hemma. Informanterna skriver att de använder datorn också i skolan. De 

flesta använder datorn åtminstone en gång per dag, en använder ca fem gånger per 

vecka och en bara ett par gånger i veckan. 

 

 

Tabell 3 Program som svensklärare i Tammerfors kan använda. En av lärarna hade väldigt bra 
och mångsidiga kunskaper om datateknik t.ex. SPSS, Nvivo (program för statistiska analyser), 

hemsidor med html-språk samt Frontpage. Alla kunde använda Word, e-post och Internet. Opit 

och Alfasoft användes ganska mycket också. 

 
Lärarna gör undervisningsmaterial t.ex. A/B-uppgifter, prov och spel med Word samt 

presenterar olika saker med hjälp av PowerPoint och dataprojektor. En lärare 

använder också puzzlemaker för att göra korsord för eleverna. 

 

I svenskundervisningen använder lärarna bl.a. Opit-tjänsten för att repetera och 

Internet för att söka information. En lärare skriver också att hon använder datorer 

eftersom uppgifterna där ofta motiverar mer än uppgifterna på papper. En annan 

lärare tycker däremot att datorn inte ensamt motiverar eleverna: ”för nutida tonåringar 

borde också sidans utseende och uppgiften annars vara intressant och lockande”. Mest 

används datorer för att öva grammatik och vokabulär. En lärare hade i samarbete med 

ADB-läraren gjort ett intressant projekt med en klass där eleverna gjorde PowerPoint-

presentationer om sin imaginära resa till Sverige. 
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Lärarna klagar att de skulle använda datorerna mer om datorklasserna inte var så 

upptagna hela tiden. De är också trötta på att vakta eleverna när de surfar på andra 

sidor på nätet eller skadar datorerna. Lärarna använder datorerna ungefär ett par 

gånger per månad per grupp eller mer sällan. En lärare använder ändå datorklassen en 

gång per vecka beroende på gruppen. 

 

Tre av lärarna har något slags dator i sitt eget klassrum men de är antingen ”urgamla” 

eller sönderslagna. En lärare skall få en ny dator under hösten. I skolorna finns det i 

flera fall en datorklass med bättre datorer och en med lite sämre, där programmen inte 

fungerar särskilt bra och eleverna blir frustrerade. Men situationen i datorklasserna 

verkar vara tämligen bra frånsett problemet att de ofta är upptagna. Enligt de här 

lärarna finns det behov för flera datorklasser eller flyttbara datorkärror.  

 

Jag frågade också om lärarna har fått någon utbildning i IKT i undervisningen. De har 

alla fått något slags utbildning i t.ex. hur Opit-tjänsten fungerar, hur Internet kan 

utnyttjas på svensklektionerna och hur man gör en nättidning. De nämner också olika 

utbildningsorganisationer som OPEKO (Utbildningscentret för undervisningssektorn), 

Heinolan kurscentrum, egen skola, Ahjola folkhögskola och OPH 

(Utbildningsstyrelsen). Läraren som har gått kursen om nättidningen har också gjort 

nättidningar med eleverna. På frågan om de ville ha mer information om IKT i 

svenskundervisningen svarar alla förutom en att de gärna skulle lära sig nya 

användningsmöjligheter. Läraren som inte vill ha mera information är äldst och tycker 

också att IKT är lämpligt för svenskundervisning som en extra motivering men att 

klassarbete ändå är vikigast i början. De andra skriver däremot att IKT passar väldigt 

bra för språkundervisning. De svagare eleverna kan koncentrera sig på de grundsaker 

och snabbare kan göra mera och svårare uppgifter. Det finns också tillräckligt med 

uppgifter som de snabbaste kan göra. 

 

På frågan hur lärarna skulle vilja använda IKT i undervisningen om de får svarar de 

bl.a. att de skulle vilja ha olika slags diskussions- och inspelningsmöjligheter samt ett 

IKT-baserat språklaboratorium i skolan. En lärare skriver också att om det fanns en 
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dataprojektor i klassen och en bärbar dator skulle hon använda den t.ex. för 

grammatik, så att hon inte behöver bläddra i transparangpärmar utan bara ta fram 

dokumentfiler på datorn. Alla har inte svarat på den här frågan – det är svårt att veta 

vad man kunde göra. Nästan alla lärare tycker att eleverna kan använda datorer bättre 

än de själva och bara den äldsta läraren tycker att eleverna inte kan använda datorer 

bättre än hon. Men de andra anser att det inte förorsakar några problem att eleverna 

kan använda datorer bättre utan de kan då bara hjälpa varandra och läraren också. 

Lärarna tycker också att eleverna gärna går till datorklassen och frågar ofta också 

efter det. Problem uppstår då eleverna inte orkar göra grammatikuppgifterna eller 

surfar på andra sidor. Det är också viktigast för vissa elever att göra uppgifterna så 

snabbt som möjligt och då hinner de inte tänka alls. En lärare skriver att det kanske 

skulle vara intressantare för eleverna om uppgifterna var mer krävande, t.ex. hellre 

informationsökning än att bara göra grammatikuppgifter på datorn.  

 

Lärarna tycker att datoranvändningen i skolorna är nyttig och trevlig och ingen skriver 

att det är onödigt (tabell 4). En lärare betonar att det speciellt motiverar de svagare 

eleverna. 

 
Tabell 4 Vad lärarna tycker om den ökande datoranvändningen i skolorna. 

 

Några lärare skriver också med sina egna tankar. Som problem ser en lärare att man 

inte hinner använda IT eftersom det finns så mycket annat (undervisnings)material 

som hon borde hinna använda. En lärare skriver att det talas mycket om IKT i 

undervisningen men realiteten är annorlunda. Hon beklagar att lektionerna i 
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datorklassen alltid är mer eller mindre gräliga och datoranvändning för något annat än 

grammatikuppgifter kräver mycket förberedelser och kunskaper av läraren.  

 

För annat undervisningsmaterial, dvs. böcker som används i svenskundervisning finns 

det också lärarmaterial där läraren guidas hur hon kan undervisa. För lektioner i 

datorklassen finns det ännu inga sådana färdiga handböcker där man bara kunde välja 

vad man ville göra med eleverna. Det finns ett behov för en bra handbok för 

svensklärarna om vad de kunde göra i datorklassen med eleverna utöver 

grammatikuppgifterna eller informationssökning för en presentation om t.ex. Sverige.  

6 Sammanfattning 
Mitt syfte har varit att undersöka möjligheter som IKT har för svenskundervisningen. 

Jag har funnit olika sidor både för den kollaborativa inlärningen och för den 

självständiga inlärningen. Jag har räknat upp några sidor där man kan hitta olika slags 

information eller uppgifter osv. för att användas i svenskundervisningen. Jag har 

också presenterat de två program som mest används i de finska skolorna på datorn i 

svenskundervisningen.  

 

Mitt andra syfte har varit att undersöka svensklärarnas datoranvändning och deras 

inställningar till IKT i svenskundervisningen. Jag har fått veta att de flesta lärarna kan 

använda dator själva och att ganska många redan använder dem också i 

undervisningen. De flesta använder datorer i alla fall bara för att ha någon 

extramotivation för elever som gör grammatikuppgifter på datorn. Jag anser också 

detta vara viktigt – enligt min mening är det viktigaste inte alltid att använda 

kollaborativa program för att eleverna tillsammans kan lära sig något nytt utan att 

eleverna också för sig själva får göra uppgifter som ger feedback genast och att de kan 

göra uppgifter i egen takt. Ändå tycker jag att lärarna behöver mer utbildning i att 

kunna använda IKT också mer kollaborativt i undervisningen. Det behövs en handbok 

så att alla inte själv måste komma på de användningsmöjligheter som IKT kan 

erbjuda.  
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Som hypotes har jag haft att det finns goda möjligheter att använda datorn i 

svenskundervisningen. Jag har också antagit att lärarna inte kunde använda datorer 

väldigt bra. Därtill har jag antagit att brist på tid och pengar i skolorna skulle vara en 

orsak till den förmodligen ringa användningen av datorer i undervisningen. Jag har 

fått veta att det verkligen finns tämligen bra situation för att använda datorer i 

svenskundervisningen och att lärarna egentligen kan använda datorer redan ganska 

bra själva (i alla fall). En annan sak är hur bra de kan använda de i undervisningssyfte. 

Å ena sidan har några lärare också klagat på att det tar mer tid att planera en lektion i 

datorklass än en vanlig lektion. Å andra sidan är undervisning i datorklassen också 

besvärligare om eleverna bara surfar på andra sidor på nätet eller söndrar datorer.   

 

Datorer och Internet har utvecklats under en förhållandevis kort tid. Genast från 

början programmerades grammatikuppgifter på datorn. Olika 

kommunikationsmöjligheter som finns till hands på Internet används väldigt lite i 

undervisningen. Undervisningen har alltså inte utvecklats lika snabbt som 

apparaterna. Nu finns det i alla fall mer och mer vidareutbildning för lärarna till 

hands. Det behövs också om man inte får utbildning när man auskulterar.  

 

IKT ska inte användas i undervisningen bara för att det står i läroplanen utan läraren 

måste alltid tänka på vilket mervärde det har för undervisningen. Det största 

mervärdet enligt lärarna har varit extramotiveringen samt undervisningens 

differentiering då eleverna har kunnat göra uppgifter i egen takt. Enligt specialister 

däremot vore IKTs största mervärde de kollaborativa möjligheter som i alla fall i 

praktiken används minst. En orsak kan vara de färdiga program som används i 

skolorna – de är lätta att använda, lärarna är vana vid sådana uppgifter och de behöver 

inte förändra sin inlärningsuppfattning. En annan orsak är säkert också som en lärare 

påpekade att det finns så mycket undervisningsmaterial annars också att man inte 

hinner använda IKT i undervisningen. Jag anser i alla falla att man kunde ersätta t.ex. 

några del av arbets- och varför inte av textbokens texter också med uppgifter och 

texter på Internet. Eleverna gör också grupparbeten på kartonger i skolorna som de 

kunde göra också med hjälp av IKT, t.ex. PowerPoint presentationer som man hittar 

informationen från nätet. 
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IKT används redan i skolorna förhållandevis mycket och användningen förhindras 

mest bara eftersom datorklasser är så upptagna. Jag skulle anta att 

regeringsprogrammets försök att alla elever skulle få en dator är intressant om man 

bara planerar lektionerna bra (och inte på det sätt Pederson (2004) såg i en svensk 

skola). Då lärarna får konkreta exempel på hur de kan använda IKT i undervisningen 

skulle de också använda den ännu mera.  
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Bilaga 1 

Kysely saksan ja ruotsin opettajille 
Alleviivaa mielestäsi sopiva vaihtoehto ja vastaa avoimiin kysymyksiin kysymysten 
alle. Tai numeroiden mukaan sähköpostina. 

Palauta vastauslomake täytettynä osoitteeseen: hanna.niemenpaa@uta.fi (tai ota 
yhteyttä, niin voin tulla myös hakemaan sen tai lähettää palautuskuoren, p.050 
3225482) 

 

 
1. Sukupuoli:  nainen / mies 

 
2. Syntymävuosi:  
 
3.Kauanko olet toiminut opettajana? Millä kouluasteella: ala-/yläkoulu / lukio…? 

 
4. Milloin (suunnilleen) aloit itse käyttää tietokonetta (vuosiluku)? Mihin 

tarkoitukseen / miksi? 
 

5. Onko sinulla kotona tietokone, entä internet-yhteys? 
 

6. Missä käytät tietokonetta? (voit luetella useampia paikkoja) 
 

7. Kuinka usein käytät itse tietokonetta? 
vähintään kerran päivässä / viisi kertaa viikossa / pari kertaa viikossa /  

joka toinen viikko / kerran kuussa / harvemmin / tuskin koskaan / en ikinä 

 

 
8. Mitä ohjelmia osaat käyttää? (esim. Word, Excel, PowerPoint, sähköposti, 

internet, kieltenopetukseen liittyviä ohjelmia (mitä?), kotisivujen teko…) 
 

9. Teetkö oppimateriaalia tai suunnitteletko tunteja tietokoneella? Mitä/Miten? 
 

10. Käytätkö tietokoneita / tietokoneluokkaa saksan / ruotsin opetuksessasi? Jos, 
niin miten ja miksi? Jos et, niin mistä se johtuu? 
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11. Millaiset mahdollisuudet koulussasi on tietokoneavusteiseen 
kieltenopetukseen? Onko luokassasi tietokone ja dataprojektori, montako 
konetta ja kuinka vanhoja (ikivanhoja (90-luvulta), vanhoja (-98-01), ihan 
toimivia (-01-03), uudehkoja (-03-04), uusia (=2005-)) atk-luokastanne /-
kärrystänne löytyy?) 

 
12. Kuinka usein käytät tieto- ja viestintätekniikkaa saksan / ruotsin opetuksessa? 

 
13.  Oletko saanut koulutusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä 

opetuksessa? Jos, niin missä? 
 

14. Haluaisitko saada lisätietoa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä juuri 
saksan/ruotsin opetuksessa? 

 
15. Sopiiko tieto- ja viestintätekniikan käyttö mielestäsi kieltenopetukseen? 

Perustele. 
 

16. Miten haluaisit käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa, jos osaisit? 
 

17. Osaavatko oppilaat mielestäsi käyttää paremmin tietokoneita kuin sinä? 
Vaikuttaako se jotenkin, miten? 

 
18. Luuletko oppilaiden haluavan käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa 

oppitunneilla? Onko siinä ongelmia? 
 

19. Mitä mieltä olet tietokoneavusteisen opetuksen lisääntymisestä kouluissa? 
 

Todella hyödyllistä ja mukavaa / ihan ok / en osaa sanoa / melko turhaa / täysin 
turhaa tuhlausta 

 
20.  Oletko kirjoituttanut oppilaillasi yhteisiä aineita ts. aineita paritöinä? Jos, niin 

miten? Atk-luokassa (ohjelma?) vai käsin? 
 

21. Tunnetko Google Docs & Spreadsheets-ohjelmaa? 
 

22. Sana on vapaa  
 
 
 
Kiitoksia vastauksistasi!!!  Ja mukavaa kevään jatkoa ja kesän alkua!  


