
Digitalisering –  både i ont och gott 

 

Hur kan det vara möjligt att dagarna känns kortare såhär i novembermörkret? Det finns väl 

lika mycket att göra på jobbet året runt, men känslan är helt annorlunda när det är mörkt 

ute. Det är mörkt när man åker till jobbet och mörkt när man kommer hem igen. 

Med digitaliseringen borde sysslorna ha blivit färre -  men så blev det inte. Nu får vi  

kämpa med flera olika program, appar och system. Det känns nästan som att systemen 

styr allt vi gör och vi får inte själva påverka så mycket på vad vi gör på jobbet, och definitivt 

inte hur vi gör vårt dagliga jobb - alltså språkundervisning. 

Visst är dessa program utsatta för att hjälpa till i undervisningen och till att utveckla 

inlärningsmetoder – om man vet hur man kan utnyttja dem till fullo. För min del kan jag 

säga att mer än hälften av programmens möjligheter inte blir utnyttjade. Jag har inte hunnit 

lära mig att använda ett system mer än ytligt när ett nytt ska tas i bruk. 

Internet kom på 1990-talet, vilket betyder att våra nuvarande studeranden vet ingenting 

om tiden innan Internet och datorer eller mobiler. Väldigt få av dem har papper och penna 

med sig på lektioner. En hel del av oss som är födda på 1960-talet har haft det svårt att 

följa med den snabba utvecklingen av alla digitala appar och system och program som 

tränger in i alla hörn och kanter. Själv behöver jag spendera flera dagar med att lära mig 

använda ett nytt system – och ändå inte blir riktigt ens med det. Jag har det svårt att kunna 

utnyttja alla dess möjligheter som kunde underlätta det dagliga arbetet.  

Kurser på nätet, digitala prov och övningar som kan göras på nätet utan att läraren 

behöver rätta till eller betygsätta dem; alla dessa är jättebra möjligheter till ett lättare jobb, 

om du vet hur.  

Du behöver veta hur materialet ska framställas, hur instruktioner ska ges till studeranden, 

hur övningarna ska avfattas på det mest optimala sättet, hur en tenta på nätet ska göras 

upp  och mycket, mycket annat för att skapa en fungerande digital kurs.  

Men sen, när du väl har klarat av allt detta och tror att du kan ha det oförändrat under flera 

kommande år, så skaffar arbetsgivaren ett nytt system och du kan inte längre ha det 

gamla kvar.  Det är så frustrerande. 

Så, under de mörka novemberkvällarna lyser datorns blåa ljus och guidar den gamla 

läraren att skapa ännu en bättre och finare nätkurs med det allra nyaste programmet. 

Trots alla potentiella digitala möjligheter envisas jag fortfarande med att ha tentor i 

pappersform – något av det gamla konkreta behöver jag ha kvar.  
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