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                                 Antal sidor: 31 
Syftet med studien är att kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns med användningen 
av IKT i fråga om ordinlärningen för andraspråkselever. Uppsatsen belyser hur ordinlärningen 
kan stimuleras via IKT. I uppsatsen svarar vi på hypotesen, som är att andraspråkselever lättare 
lär sig ord via IKT än via traditionella läromedel.  
 
I interventionsstudien deltog 20 andraspråkselever i en årskurs tre i södra Sverige. Hälften av 
dessa elever ingick i kontrollgruppen och resterande elever ingick i interventionsgruppen. 
Interventionsgruppen fick öva ordinlärning via IKT medan kontrollgruppen fick öva 
ordinlärning via traditionellt läromedel. Resultatet visar att interventionsgruppen lärde sig fler 
ord än kontrollgruppen.  
 
 
Nyckelord: IKT, IT, svenska som andraspråk, ordinlärning 
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1 Inledning  
Uppsatsen belyser ämnet IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) och hur IKT på ett 
intressant och kunskapsstimulerande sätt skulle kunna tillämpas i undervisningen för 
andraspråkselever. Under vår lärarutbildning har vi båda läst ämnet Svenska som andraspråk och 
skapat ett stort intresse för detta ämne. Vi är båda positivt inställda till ett varierat arbetssätt med 
inslag av IKT. Vi ser fördelar med IKT i alla ämnen, även i svenska som andraspråk. Vi har båda 
genomgått vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) på en mångkulturell skola där majoriteten av 
eleverna har haft ett annat modersmål än svenska. Flertalet av eleverna gick på svenska som 
andraspråk och ett antal elever har kommit in till den reguljära klassen från den internationella 
klassen/förberedelseklassen, en klass avsedd för elever som är nyanlända i Sverige. Eleverna går i 
förberedelseklassen för att utveckla sin svenska och kunna börja i reguljär klass i grundskolan 
(Skolverket 2010). Under vfu:n lade vi märke till att eleverna arbetade flitigt med ordinlärningen, 
både i förberedelseklasserna och i ämnet svenska som andraspråk, dock ofta med olika läromedel 
och material framtaget av läraren.  
 
Vi anser att vår studie är viktig ur ett pedagogiskt perspektiv eftersom det finns lite forskning om 
hur IKT kan integreras i ämnet svenska som andraspråk på ett kunskapsfrämjande sätt. IKT har 
visserligen ett stort inslag på många skolor runt om i Sverige idag men det är inte lika vanligt 
förekommande i till exempel förberedelseklasserna eller svenska som andraspråksundervisningen 
i grundskolan. Vi har en hypotes om att lärandet blir lättare och mer spännande om 
andraspråkseleverna får arbeta med IKT i svenska som andraspråk.  
 

1.1 Avgränsning 
För att avgränsa vår studie har vi valt att fokusera på ordinlärningen via IKT. Vi har valt att 
avgränsa oss ytterligare genom att enbart öva på 23 ord ifrån köket. Vi vill undersöka om 
pedagogiska program på datorn eller traditionella läromedel resulterar i olika inlärningsresultat. 
Åke Viberg (1993) anser att ordförrådet är den viktigaste faktorn för att andraspråkseleverna ska 
tillägna sig ett språk och klara av skolans övriga ämnen. Studien är vidare avgränsad till att enbart 
fokusera på en mångkulturell klass.  
 

1.2 Definitioner av begrepp 

1.2.1 IKT  
IKT står för informations- och kommunikationsteknologi och tar sitt uttryck i olika teknologier 
såsom datorer, radio, television, film etc. Informationen och kommunikationen via datorn har i 
dagens samhälle fått en ny innebörd. Numera finns det en rad olika program för skolbarn och 
elever, så kallade multimediaprodukter. Sådana produkter kan vara pedagogiska spel, 
problemlösningar på datorn eller olika övningsmoment. Istället för att eleven ska få läsa en 
skönlitterär bok, skriva för hand eller bygga upp sitt ordförråd med hjälp av skriftligt material 
finns det en möjlighet att göra allt detta på datorn, med hjälp av Word, pedagogiska datorspel, 
pedagogiska sidor för ordinlärning etc. (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001).   
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1.2.2 IT 
Informationsteknologi innefattar begreppet Internet. Att i skolan arbeta med IT innebär att 
eleverna får lära sig att använda Internet i undervisningen för att kunna inhämta användbar 
information som finns tillgänglig på Internet och inte bara i läromedlen. Men Internet täcker även 
de olika program som finns på Internet, till exempel olika pedagogiska program (Estling 
Vannestål 2009). 

1.2.3 Förstaspråksinlärning/förstaspråkselever  
Förstaspråksinlärning är det språk som eleven lär sig utan att ett tidigare språk finns etablerat. 
Modersmålsinlärningen hos enspråkiga barn är ett sådant exempel. Elever som lär sig ett språk 
som förstaspråksinlärning kallas förstaspråkselever. Ett exempel på förstaspråkselever är de 
infödda svenska eleverna som lärt sig det svenska språket som sitt första etablerade språk (Viberg 
1993).  

1.2.4 Andraspråksinlärning/andraspråkselever  
Andraspråksinlärning är det språk som eleven lär sig efter att ett annat språk redan finns etablerat. 
Andraspråket lärs in i det land där språket talas. Elever som har ett tidigare etablerat språk är så 
kallade andraspråkselever (Viberg 1993).  

1.2.5 Traditionellt läromedel 
Med traditionellt läromedel syftar vi på olika arbetsmaterial som t.ex. stencilarbete och andra 
övningar som läraren själv konstruerat eller kopierat från något läromedel.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns med användningen av 
IKT i fråga om ordinlärningen för 20 andraspråkselever i en årskurs tre. Vi vill undersöka om 
IKT främjar ordinlärningen av de 23 orden som vi valt att fokusera på så att resultatet blir lättare 
och roligare att uppnå än när eleverna får arbeta med traditionella läromedel.  
 

2.1 Frågeställningar 
• Vilka möjligheter och hinder finns med IKT i svenska som andraspråksundervisningen? 
• Vilket resultat visar eleverna när de lär sig via IKT kontra traditionellt läromedel? Varför/ 

varför inte? 

2.2 Hypotes 
Hypotesen är att interventionsgruppen, som får arbeta med ordinlärningen via datorn kommer att 
lära sig flest ord eftersom de även får tillfälle att öva in orden auditivt, vilket kontrollgruppen inte 
får.  
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3 Sociokulturellt- och kognitivt perspektiv på lärande 
Lev Vygotskij var en rysk psykolog som förespråkade ett sociokulturellt perspektiv, vilket ser 
lärande som en konstruktion av all mänsklig verksamhet. Lärande förekommer inte bara i skolan 
utan även utanför skolan och i andra institutioner. En central utgångspunkt är samspelet och 
interaktionen mellan individ och kollektiv. Intresset i ett sådant perspektiv grundar sig på hur 
enskilda individer och större kollektiva grupper använder sig av olika resurser, det vill säga olika 
verktyg som till exempel språket. Dessa olika resurser tillägnar sig individen på olika sätt, 
beroende på vem eller vilka som ingår i socialisationen (Säljö 2003, Dysthe 2003). Lärandet är 
vidare distribuerat, det vill säga kunskapen är olika fördelad i en grupp där en grupp människor 
innehar en viss kunskap medan en annan grupp innehar en annan kunskap. Lärandet måste 
således ske i sociala sammanhang just på grund av att kunskapen är uppdelad, skriver Dysthe 
(2003). Kunskaper och olika färdigheter har sitt ursprung i det historiska handlingsmönstret i ett 
samhälle där delaktighet förutsätter en interaktion med kollektivet, det vill säga andra människor 
i samhället (Säljö 2003).  
 
Våra olika redskap "[...] innehåller tidigare generationers erfarenheter och insikter, och vi 
utnyttjar dessa erfarenheter när vi använder redskapet" (a.a. 2003:21). Således finns den 
historiska utvecklingen kvar i vårt nutida samhälle. Däremot är kommunikation av olika slag och 
samspel individer emellan en förutsättning för lärande och för att resurser ska skapas samt föras 
vidare till nästa generation och samhälle (a.a.). "Det är genom kommunikation som individen blir 
delaktig i kunskaper och färdigheter" (a.a. 2003:37). Kommunikation däremot förutsätter ett 
grundläggande element i lärandet, nämligen ett språk, vilket inom det sociokulturella perspektivet 
ses som det viktigaste redskapet för interaktion. Det sociokulturella perspektivet menar alltså att 
kunskap konstrueras i interaktionen mellan människor och inte i första hand genom individuella 
läroprocesser (Dysthe 2003). 
 
Det kognitiva perspektivet, som utgår ifrån den schweiziska psykologen Jean Piaget, ser lärande 
som en aktiv kunskapsprocess i vilken eleven tar emot information för att sedan tolka 
informationen och sammanföra den till sina förkunskaper. Lärandet sker genom handling där 
eleven förväntas lösa problem på egen hand för att kunna klara sig i samhället. Läraren ska 
sålunda inte föreläsa för eleverna utan eleverna ska på ett individuellt plan finna sin väg till 
lärandet (Dysthe 2004). Lärande kan inte fullt ut bedömas med observerbara 
inlärningsprestationer. Men samtidigt menar kognitivisterna "[...] att en elevs prestation inte 
indikerar att lärande har ägt rum, utesluter inte att eleven har lärt sig!" (Korp 2003:64). Eftersom 
lärande betraktas som en process kan inte enbart till exempel mognadsutveckling betraktas som 
lärande. Lärande innefattar dels elevens erfarenheter, dels en aktiv informationshantering och en 
uppbyggnad av olika kunskaper (Korp 2003).  
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4 Teoretisk bakgrund till IKT  
Detta kapitel redogör för den forskning som berör IKT och IT i skolan och samhället. Kapitlet 
redovisar bland annat flera argument till varför IKT bör integreras i skolan och i ämnet svenska 
som andraspråk, vilka möjligheter och hinder som finns samt hur framtiden ser ut för IKT. 
Kapitlet tar vidare upp vad läroplanerna (Lpo94 och Lgr11) och den nya lärarutbildningen skriver 
om teknikens användning i skolan.  
 

4.1 Varför IKT i skolan? 
Undervisningen i skolan har tidigare innefattat fyra olika baskompetenser; läsning, skrivning, tal 
och räkning. Arne Trageton (2005) skriver om dagens samhälle där även en femte baskompetens 
tillkommit; kunskap i informations- och kommunikationsteknologi, även förkortat IKT. Detta är 
ett hjälpmedel som bland annat Sverige har som mål att utöka användningen av. Tidigare 
grundade sig intresset kring tekniken, men idag finns ett stort intresse för det pedagogiska 
utnyttjandet av IKT i skolan (a.a).  
 
Hawkridge refererad av Thång i Eliasson (2000) framhåller olika motivargument till varför 
datorn bör prägla en del av undervisningen. De motiv som framhålls är sociala motiv som syftar 
till dagens moderna samhälle som präglas av teknologi. Yrkesmässiga motiv, vilka syftar till att 
förbereda eleverna för dagens teknologi där de får agera olika yrkesroller i samhället, som präglas 
av en mängd teknologi. Pedagogiska motiv, det vill säga att datoranvändningen kan förbättra 
arbetsmetoder och lärande. Katalytiska motiv som innebär att skolan kan utvecklas genom att nya 
teknologier införs. Genom katalytiska motiv blir det möjligt att "påskynda andra förändringar 
inom skolan vad gäller undervisning och inlärning genom exempelvis lägga mindre vikt vid 
memorering och större tyngdpunkt vid problemlösning" (Eliasson 2000:48). Även 
informationsteknologiska motiv framhålls, vilka syftar till att stödja datorindustrin (a.a).  
 
Ett annat argument till varför IKT bör integreras med skolans ämnen är för att Internet idag 
används flitigt av barn och ungdomar. Det är därför viktigt att tillgodose sådana kunskaper i 
undervisningen (Svensson 2008). ITiS (It i skolan), som är en IT satsning för lärare i 
kompetensutveckling och teknikstöd runt om i skolor i Sverige, betonar vikten av att alla elever 
har tillgång till dator och informationsteknologi eftersom samhället idag ställer krav på att alla 
elever är välbekanta med IKT när de går ut grundskolan (Jedeskog 1998). "IT sägs vara ett 
verktyg för att utveckla dessa färdigheter och tänkt att vara en nyckel till deltagande och 
inflytande i debatter som berör samhället" (Jedeskog 1998:62). Som pedagog ska man enligt 
Patrik Svensson (2008) därför inte vara rädd för de nya medierna utan i stället utforska dem 
eftersom majoriteten av dagens ungdomar kommunicerar med varandra via olika medier. Är 
pedagogerna även delaktiga i de nya medierna öppnas dörrarna för det som annars kan ses som 
skrämmande och onaturligt (a.a).  
 
Maria Estling Vannestål (2009) skriver att läraren i det nutida klassrummet med hjälp av IT kan 
få in hela världen i undervisningen så länge han/hon vågar variera val av undervisningsmetod. 
Användningen av datorer ger eleverna en variation från den traditionella undervisningen och 
visar eleverna att bra kunskap även kan inhämtas från Internet, vilket kan öka elevernas 
motivation (a.a). Genom att eleverna får använda sig av IKT blir det möjligt att utveckla 
undervisningen på så sätt att undervisning kan komma att innebära en mer elevcentrerad 
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undervisning. Eleven kan komma att vidta en lärarroll och ta ett större personligt ansvar i 
skolarbetet (Jedeskog 2005). Helena Danielsson (2002) skildrar en rad mångkulturella skolor som 
i hennes studie har fått arbeta med videoskapande och annan media. Videoskapandet innebar en 
förändrad lärarroll där eleverna i klass tre fick arbeta med video och annan media. De svagare 
och blyga eleverna fick ofta en annan position i klassrummet, vilket påverkade deras självkänsla 
positivt. 
 
Gavin Dudeney & Nicky Hockly (2007) redovisar för hur engelska språket kan läras ut via olika 
tekniska hjälpmedel, som IKT och datoranvändning. Användningen av IKT och teknik i 
klassrummet är något som ständigt ökar, vilket enligt Dudeney & Hockly beror på flertalet olika 
faktorer. Den ena faktorn är att Internet har blivit en så pass vardaglig funktion i människans liv 
och är lätt att få tillgång till både i klassrummet, på caféer, i mobilen och i hemmet. Dagens 
elever har växt upp med den moderna tekniken vilket gör arbetet vid datorn mer naturligt för 
dem. Att i stället utesluta denna funktion gör att den bild av datoranvändning som eleverna har i 
skolan förstörs. IKT främjar även majoriteten av eleverna eftersom dem får tillgång till en annan 
typ av undervisningsmetod än de traditionella läromedlen, samtidigt som eleverna med hjälp av 
olika IKT-verktyg kan öva på alla de fyra språkkunskaperna – tala, lyssna, skriva och läsa (a.a).  
 
Utifrån en studie utförd i Norden kan man konstatera att lärare, elever och föräldrar upplever att 
IT har en gynnsam inverkan på elevernas lärande. Därför är det viktigt att IT får ett inslag i 
undervisningen (Skolverket 2007). Datoranvändningen förväntas även ge upphov till vinster 
inom många olika områden i skolan. Dessa vinster är bland annat tekniska vinster som gynnar 
lärare men även sådana vinster som förbättrar undervisningen inom skolans olika ämnen. Genom 
att använda datorer i undervisningen försvinner sådana tråkiga moment och undervisningen 
ersätts istället med en varierad och spännande undervisning (Jedeskog 1998).  
 

4.2 Varför IKT i svenska som andraspråk?  
Danielsson (2002) hävdar att olika media som till exempel video skulle kunna utnyttjas som ett 
hjälpmedel för språk och kommunikation i olika arbeten i skolan. Även Jedeskog (1998) 
framhåller datorn som ett hjälpmedel för många elever. De elever som har ingått i Danielssons 
(2002) studie och fått arbeta med media i mångkulturella skolor tycker att deras svenska har 
utvecklats. De fick även tillfälle att träna på samarbete och kommunikation.  
 
Trageton (2005) har utifrån sin studie i norska och danska skolor konstaterat att 
andraspråksinlärare lättare lär sig läs- och skrivinlärning genom skriv- och läsinlärning. Detta 
innebär då att eleverna lär sig läsa genom skriften. Eleverna i Tragetons (2005) studie fick öva att 
skriva på datorn där de snabbare lärde sig hur orden skulle stavas. Även Skolverket (2007) har 
konstaterat att användningen av datorer i undervisningen har en inverkan på språkutvecklingen 
"[...] speciellt i tidiga skeden av inlärningsprocessen samt vid inlärning av moderna främmande 
språk kopplat till igenkänning av ord eller uppbyggnad av ordförråd” (2007:22). 
 
Språket bygger mycket på kommunikation i olika former och det är genom kommunikation som 
undervisningen i skolan sker genom antingen skrivna texter eller genom samtal (Svensson 2008). 
Kommunikationen i språkinlärning gör det möjligt att vidga undervisningen utanför skolans 
dörrar och ge eleverna en möjlighet att ta till sig kunskap från omvärlden, "må det vara genom 
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mejl, chatt, videokonferens eller virtuella världar och träffa människor från olika kulturer och 
språkområden" (Svensson 2008:24). Eftersom kommunikationen mellan människor sker alltmer 
genom tekniska hjälpmedel är det viktigt att skolan utvecklar sitt arbete till att använda sig av 
mer IT i skolans ämnen, särskilt i språkutbildningar (a.a).  
 
IKT är ett bra hjälpmedel vid andraspråksinlärning eftersom eleven kan använda sig av flertalet 
olika metoder för att öka förståelsen där elever får lyssna, läsa och skriva. Eleverna kan även 
kommunicera med andra elever genom tal och skrift då dem kan skriva till varandra eller tala via 
exempelvis Skype, som är en slags telefon (Estling Vannestål 2009).  
 
Jörgen Lindh (1997) har tillsammans med andra lärare undersökt hur andraspråkselever kan 
förbättra sitt språk med hjälp av datorn. I specialundervisningsgruppen ingår omkring 50 elever 
där många av eleverna är andraspråkselever. I gruppen går även en del förstaspråkselever som 
bland annat är där för att förbättra sin stavning. Läraren träffar oftast enbart en till fyra elever åt 
gången. Denna undervisning är inte obligatorisk men många elever väljer att läsa kursen ändå för 
att träna sin stavning, grammatik, läsning eller fri skrivning. Datorn, som används som ett 
hjälpmedel, har en central roll i undervisningen. Eleverna får bland annat använda 
textbehandlingsprogram, stavningsprogram och olika ordövningar (1997).  
 

4.3 Kan IKT främja undervisningen och lärandet? 
En stor del av forskningen visar att användningen av IKT har många positiva effekter på elevens 
lärande. Men ingen forskning som hittills har genomförts kan garantera att eleverna påvisar bättre 
resultat genom att använda sig av IKT i undervisningen. Enligt Jens Pedersen (2000) är det svårt 
att besvara frågan huruvida undervisningen och lärandet blir bättre genom att eleverna får 
använda sig av IKT. Läromedlen och annat material som behöver köpas in kan besparas 
(Pedersen 2000). Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) påvisar likaså i sin studie att IKT 
inte ger någon garanti för en bättre undervisning eller ett bättre lärande. Det som däremot har 
betydelse för en lyckad undervisning och en främjande inlärning med IKT är möjligheten av att 
strukturera kunskapsinnehållet. Det väsentliga är på vilket sätt IKT används i undervisningen 
(a.a).  
 
Vidare är användningen av datorer främjande när arbetsuppgiftens syfte uppfylls i elevens ögon 
samt när datorer kommer in i undervisningen på sådant sätt att elevens lärande utvecklas och 
förstärks. Detta bidrar till en långsiktig och positiv effekt av undervisningen. Även läraren ska 
givetvis ha ett syfte och argument till varför IT ska implementeras i undervisningen och vid ett 
visst moment. När syftet är konstaterat har IT en främjande och positiv inverkan på 
kunskapsinlärningen (Skolverket 2007). Genom att eleverna får använda sig av IT i 
undervisningen blir lärarens roll mer handledande eftersom eleverna får ta ett större enskilt 
ansvar för sitt lärande (a.a). Lindh (1997) skriver om vikten av att skapa ett sammanhang för att 
de positiva effekterna av datoranvändningen ska ske. I detta sammanhang ska datorn användas 
som ett hjälpmedel för kunskapsinlärning och komma in på ett meningsfullt sätt i undervisningen. 
Det är viktigt att ha "ett helhetsperspektiv på datorstöd: dator - program - undervisningsmetod" 
(Lindh 1997:11). Genom att utgå ifrån detta förhållningssätt blir undervisningen innehållsrik och 
ekonomisk (1997).  
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De program på datorn som eleverna använder i undervisningen ska inte styra utan stödja deras 
lärande. Det är viktigt att läraren är noga insatt i de program som används och frågar sig själv om 
när, hur och varför ett visst program ska användas. Vidare är det viktigt att både läraren och 
eleven kan påverka innehållet i programmet (Jedeskog 1998).  
 

4.4 Möjligheter och hinder med IKT 
Torbjörn Skarin har i uppdrag av Myndigheten för skolutveckling granskat ett större antal studier 
och forskningsrapporter inom området IT i skolan. Det Skarin har fokuserat på är fördelar med att 
integrera IT i undervisningen. Studien bygger på både svensk och internationell forskning där 
undersökningen fokuserar på vilka förutsättningar för IT som kan främja elevens lärande och 
därmed måluppfyllelse för skolan och verksamheten på skolan. Forskningen redovisar flera 
effekter av lärande och en främjande undervisning när eleverna får använda sig av IT (Skolverket 
2007). Det Skarin konstaterar utifrån sina undersökningar är att det finns positiva effekter ifråga 
om elevernas prestationer och lärande. Däremot förekommer dessa effekter först när IT blir en 
vana i undervisningen. De positiva effekter som datoranvändningen leder till är att eleverna blir 
mer motiverade, koncentrerade, får upp sitt självförtroende och jämför sig inte med 
klasskamraterna (2007). Jan Hylén (2007) anser likaså att motivationen hos eleverna ökar när de 
får använda sig av IT i skolan. Eleverna tycker att det är roligt och spännande att arbeta med IT. 
Dessutom är det ett arbetsverktyg som de är vana vid att använda, vilket motiverar dem (2007). 
Vidare blir undervisningen mer varierande när eleverna får arbeta på datorn. Eleverna får 
möjlighet att utvecklas i sin egen takt och får ofta även en direkt respons från datorn eftersom 
många datorprogram som eleverna får arbeta med är självrättande. Andra fördelar med 
datoranvändning är att svagpresterade elever och elever med motoriska svårigheter kan utnyttja 
datorn som ett hjälpmedel (2007).  
 
Jedeskog (1993) har genomfört en studie i 150 olika skolor i Sverige där hon undersöker vilka 
erfarenheter som lärare och elever har av datorstöd i undervisningen. De skolor som ingår i 
studien är grundskolor, gymnasieskolor, sär- och specialskolor samt innefattar de flesta ämnen i 
skolan. Resultatet visar att datorn har en positiv inverkan på majoriteten av eleverna i 
undersökningen eftersom det skapar nyfikenhet, motivation, ett intresse för att fördjupa 
kunskaperna inom pågående ämne samt ger läraren mer tid för elever i behov när de övriga 
eleverna arbetar självständigt vid datorn. Lärare som har erfarenhet av datorstödd undervisning 
påpekar ofta att tillämpar datorer i skolan eftersom det varierar undervisningen, motiverar 
eleverna samt gör det möjligt att individualisera skolarbetet. En annan fördel som framförts är att 
användningen av datorer har bidragit till ett nytt och spännande arbetssätt. Datorn fungerar ofta 
som ett hjälpmedel med vilken eleven kan arbeta på ett undersökande och laborativt sätt. Genom 
att eleverna ofta kan arbeta självständigt vid datorn får läraren tillfälle att ge extra stöd åt de 
elever som behöver det, till exempel svagpresterade elever. Datorn väcker även nyfikenhet hos 
eleverna och ingiver ett intresse för att fördjupa kunskaperna (Jedeskog 1998, Skolverket 2007). 
Uppmärksamheten hos eleven förstärks när de får arbeta vid datorn. Datorn har även en gynnsam 
påverkan på klassrumsklimatet. En annan positiv effekt är att de blir vänligare mot varandra och 
villiga att hjälpa varandra i skolarbetet. Även samtalstonen förändras i en positiv anda. "Eleverna 
ser dessutom datorn som en outtröttlig och rättvis lärare som är värderingsfri gentemot eleven" 
(Jedeskog 1998:38).  
 

 8 
 

 



 

 
Lindh (1997) har genomfört en studie där han undersökte om datoranvändningen medförde några 
positiva effekter på lärandet. Fokus låg på hur en mera individanpassad arbetssituation kan 
skapas genom datoranvändning (1997). Lindhs studier pekar på ett resultat av att datorer kan 
främja en ökad individualisering. Genom individualisering kan eleven arbeta i sin takt och utefter 
sitt behov. Genom datoranvändningen kan även en ökad variation av arbetsuppgiftens 
svårighetsnivå uppnås, vilket leder till en mer lustbetonad undervisning och ett större intresse för 
skolarbetet. Eliasson (2000) menar däremot att den positiva attraktionen som datoranvändning i 
undervisningen kan leda till inte förutsätter en långsiktig varaktighet. Om datorn kommer in i 
undervisningen på ett naturligt och återkommande sätt innebär inte detta att den positiva 
attraktionen förblir hos eleverna.  
 
Estling Vannestål (2009) anser att man kan individanpassa undervisningen och arbetsinnehållet 
genom att använda datorer, vilket vid andraspråksinlärning nästan är nödvändigt eftersom 
eleverna ofta har kommit olika långt i sin språkutveckling. Lindh (1997) pekar vidare på vikten 
av en behovsorienterad inställning till datoranvändningen. Med ett behovsorienterat 
förhållningssätt syftar Lindh på datoranvändningen som ett redskap som möter barnens skilda 
behov (1997). Även Skolverket (2007) anser att användningen av datorer gör det möjligt att 
individanpassa arbetsinnehållet utifrån elevens behov och arbetsförmåga men även förkunskaper 
och det arbetssätt som eleven föredrar och känner sig bekväm i. Således är ett individualiserat 
lärande möjligt att nå med hjälp av IT. Eleven får arbeta självständigt vid datorn och uppfylla 
sina behov med hjälp av IT. Olika programvaror och övningsprogram finns för elever beroende 
på deras nivå i språket (2007). Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) betonar däremot 
samarbetet vid datorn eftersom de anser att det leder till bättre inlärningsprestationer. Eleverna 
kan hjälpa varandra och lära sig av varandra. Även Trageton (2005) betonar vikten av samarbete 
vid datorn. "Barn lär sig bäst i dialog med andra barn, dvs. i par" (2005:50). Vidare betonar 
Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) vikten av att båda eleverna är delaktiga vid datorn och 
får turas om. Det behöver alltså inte innebära att den ena eleven ansvarar för tangentbordet och 
den andra för musmarkören. Istället ligger vikten på att båda eleverna deltar aktivt muntligt vid 
datorn och producerar något tillsammans. Trageton (2005) skriver även om hur användbart det är 
att eleverna rättar varandra. Han skriver att "I en klass på kanske 35 elever erbjuder de duktigaste 
eleverna i tur och ordning sin hjälp till de elever som är i behov av den" (2005:37).  
 
Men som med de flesta förändringar i skolväsendet finns det även hinder med användningen av 
IKT (Jedeskog 1998:39, Jedeskog 1993:29). Dessa hinder kan vara faktorer som ekonomi och tid. 
Det blir dyrt att skaffa in datorer och annan teknologi. Men samtidigt motsäger Estling Vannestål 
(2009) detta argument då hon menar att användningen av datorn i undervisningen kan vara en 
fördel för de skolor med dålig ekonomi då mycket material finns tillgängligt helt gratis via 
Internet. På så sätt kan skolorna dra ner på inköp av böcker och tidskrifter (2009). Ett annat 
motargument till IKT/IT är att det blir tidskrävande att använda datorer i undervisningen och 
annat i skolan kan bli åsidosatt. Även förarbetet inför lektionerna kan vara tidskrävande 
(Jedeskog 1998, Jedeskog 1993). Organisationskulturen kan innebära ytterligare ett hinder. Stora 
klasser kan försvåra IT-användningen. Lortie (1975) har genomfört en studie av lärares etos, det 
vill säga vad som karaktäriserar läraryrket. Studien byggde på hur fem olika lärares sedvänjor såg 
ut i förhållande till andra yrkesgrupper. I studien gör Lortie en distinktion mellan bland annat 
läraryrket och andra yrkesgrupper som till exempel läkare och advokat. Det Lortie kunde 
fastställa utifrån sin studie var att lärares etos utmärktes av bland annat konservatism. 
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Konservatism syftar till lärares negativa inställning till förändringar (Blossing 2003). Likaså 
påpekar Jedeskog att en del lärare i hennes undersökning var negativt inställda och rädda för 
förändringar som till exempel införandet av IKT i undervisningen. Om läraren har en bristande 
kompetens inom området IKT blir detta enligt lärarna synligt för eleverna. Men många elever är 
trots dessa positiva till lärarnas kompetens inom IKT (Jedeskog 1998). Jedeskog har däremot 
förståelse för de lärare som är konservatismiska och utesluter IT-användningen i undervisningen. 
Om den pedagogik och arbetssätt man bedriver funkar, oavsett hur gammal den är, är det enligt 
Jedeskog förståeligt att en del lärare gör motstånd mot IKT (1998).  
 

4.5 En hållbar lärarutbildning och läroplanerna 
Enligt kommittédirektivet för en ny lärarutbildning (SOU 2008:109) betonas behovet av lärares 
kompetens inom IT, som har blivit ett nytt inslag i lärandet på många skolor i Sverige. Lärandet 
kan främjas och utvidgas med hjälp av Internet och andra digitala hjälpmedel (SOU 2008:109).  
 
                      Att använda IKT som verktyg är i det närmaste nödvändigt för att kunna vara  
                      delaktig i vårt moderna samhälle, i både arbetsliv och privatliv. Att introducera 
                      barn och unga till IKT-verktyg redan i skolan är av stor betydelse för deras  
                      delaktighet  i samhället [...] Det är därför viktigt att lärarna har hög kompetens i  
                      att använda IKT 
                                                                                            (Dir. 2008:43:6)  
 
Det är vidare av betydelse att lärare har kunskap om hur digitala verktyg kan användas som 
effektiva hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd, framförallt är det väsentligt för de elever 
som har läs- och skrivsvårigheter (Dir 2008:43). I utredningen om en hållbar lärarutbildning 
(SOU 2008:109) framhålls lärares kompetensbehov på tre olika nivåer, däribland en övergripande 
nivå som inbegriper IKT som en nödvändig resurs. IKT bör vara ett inslag i undervisningen 
eftersom studier visar att det kan förbättra undervisningskvaliteten samt lärandet hos eleverna. 
Idag ställer samhället krav på individens informations- och kommunikationskompetens. IT 
genomsyrar en stor del av elevens vardag. Därför är det viktigt att läraren har en kompetens inom 
detta område för att kunna stödja elevens användning av IKT i vardagen. Läraren ska ge eleven 
kunskaper om givande Internetsökning, faror som kan förekomma på Internet, finna material för 
att kunna stödja lärandet via Internet etc. (a.a).  
 
I den nya läroplanen (Lgr11), som kommer att verkställas från och med 1:a juli 2011 och 
omfattar grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, står det skrivet att eleven i ämnet 
svenska som andraspråk ska ges förutsättningar "att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så 
att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda 
syften" (Skolverket 2010:95). Eleven ska således i skolan ges möjlighet att vidareutveckla sin 
svenska för att lära, kommunicera och tänka på språket (Skolverket 2010).  
 
Vid en jämförelse mellan Lpo94 och Lgr11 har målet om teknologins användning i skolan 
förtydligats och utvecklats i Lgr11. I Lpo94 står det i mål att uppnå efter genomgången 
grundskola att eleven "kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 
lärande" (2006:10). I Lgr11 däremot har detta mål förtydligats: "kan använda modern teknik som 
ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande" (Skolverket 2010:11).  
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4.6 Framtida användning av IKT  
IKT betonas idag som en förändringsfaktor i skolan. Användningen av IKT ska leda till att 
arbetssättet i skolan förändras på så sätt att läraren numera kommer att inta rollen av en 
handledare för att inspirera och vägleda eleverna i deras lärande. Läraren ska lära eleverna att lära 
på egen hand och ta eget ansvar i sitt skolarbete (Fahlén 2000, Pedersen 2000). Lennart Fahlén 
skriver att många forskare förutspår att IKT i framtiden "kommer att skapa nya förutsättningar för 
arbetet i skolan inom flera områden" (2000:57). De nya förutsättningarna är bland annat att 
eleverna på ett självständigt plan ska inhämta kunskap via Internet. Med hjälp av Internet 
kommer nya vägar att öppnas som innebär att eleverna ska kunna internationalisera sitt skolarbete 
genom att nå ut till kontakter i andra delar av världen. En annan förändring är att eleverna ska 
kunna sköta en del av undervisningen och sina studier hemifrån med hjälp av IKT. 
"Användningen av IKT förväntas också effektivisera undervisningen bland annat genom 
snabbare kommunikation och genom att elever producerar kvalitativt bättre arbeten med mindre 
tidsåtgång" (Fahlén 2000:58). Med hjälp av IKT kommer användningen av läromedel att bli 
mindre eftersom eleverna kommer att kunna lära sig på Internet, via datorspel, pedagogiska 
program etc. Även problem som berör individualiseringen i undervisningen kommer enligt 
Fahlén att lösas via IKT (Fahlén 2000). Hylén (2007) skriver likaså om dagens snabba 
teknikutveckling som kan effektivisera undervisningen i skolan. Ekonomin och lärarnas 
okunskaper inom detta område bör inte sätta stopp för att denna utveckling även sker i skolan. 
Istället ska läraren vara positivt inställd till och tillåta förändring. Det handlar om att vara 
"kreativ, fantasifull och modig" (2007:49).  
 
Många kommuner har idag satsat stort på IT användningen i skolan och användningen ökar 
kontinuerligt på olika skolor. Majoriteten av dessa skolor ingår i projektet en-till-en som innebär 
att varje elev och lärare ska få varsin bärbara dator. Anledningen till projektet är att elev- och 
lärarrollen ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för bara ett decennium tillbaka. Även synen 
på kunskap, undervisning och lärande förändras. För eleverna handlar det alltmer om att lära sig 
söka och värdera information, se sammanhang och börja förstå hur världen ser ut och fungerar. 
Läraren spelar främst en vägledande roll och hjälper eleverna att pröva sina hypoteser och 
tolkningar mot verkligheten. Det är viktigt att eleverna inser vikten av att lära sig för livet och 
inte enbart för stunden. I Lgr11 står det att eleverna ska kunna "söka, värdera, förstå och bearbeta 
från olika källor" (Skolverket 2010:1). Arbetssättet förändras och blir med undersökande där 
eleverna på egen hand eller i samarbete med klasskamraterna söker sig till kunskap. Läraren finns 
självklart till förfogande när det behövs (Skolverket 2010). Augustenborgskolan, en 7-9 skola i 
Malmö var den första skolan som delade ut bärbara datorer till respektive elev. Hela 90 datorer 
delades ut. Skolan ingår i projektet "en-till-en" som innebär att eleverna får varsin dator som de 
får ta hand om dygnet runt. Syftet med projektet är att uppnå en ökad motivation och ett ökat 
lärande men även en ökad digital kompetens. Målet med It-satsningen är även att nå 
måluppfyllelse; alla elever på Augustenborgskolan ska gå ut med minst betyget Godkänd som 
slutbetyg. Lärarna på skolan har även en förväntan på nya arbetssätt med datoranvändningen 
(MyNewsdesk 2010).  
 

4.7 Visuellt- och auditivt stöd  
Visuellt stöd konkretiseras av synsinnet. Ett visuellt stöd kan vara bilder som används i 
undervisningen för att framhäva ett budskap. Ett visuellt stöd kan underlätta för eleven eftersom 
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bilder är lättare at komma ihåg än enbart skrift. Vid ordinlärning kan det visuella stödet vara till 
stor hjälp eftersom eleven får se det skrivna ordet i bild. Auditivt stöd däremot styrs av 
hörselsinnet, det vill säga att ljudet ligger i fokus. Auditivt stöd kan ges via cd-skivor, filmer som 
t.ex. "Fem myror är fler än fyra elefanter" eller olika språkprogram på datorn där texter och olika 
ord spelas upp på datorn. Det auditiva stödet kan även ges i samtal och diskussioner som förs 
mellan klasskamraterna (Boström & Wallenberg 1997). Lärare som undervisar andraspråkselever 
måste använda flera olika medier för att nå fram med budskapet till eleverna. Dessa medier kan 
vara film och foto i kombination av skriven text. Det är även viktigt att läraren förmedlar 
informationen både skriftligt och muntligt på grund av att en del elever lär sig lättare visuellt 
medan andra elever lär sig lättare auditivt. En kombination av dessa stöd gynnar elevernas olika 
inlärningsstilar (Fredriksson & Taube 2010).  
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5 Teoretisk bakgrund till svenska som andraspråk  
Kapitlet redogör för ämnet svenska som andraspråk på ett generellt plan. Även ordinlärning med 
utgångspunkt i ordförrådet i ett andraspråk redovisas.  

5.1 Svenska som andraspråk 
Svenska som andraspråk är ett enskilt ämne i skolan och läses av andraspråkselever, vilka 
behöver stärka sitt svenska språk. Ämnet är frivilligt och kan läsas i samband med den vanliga 
svenskundervisningen, alltså att eleven går ifrån den reguljära klassen några timmar i veckan för 
att ha svenska som andraspråk. Ämnet kan även läsas i helklass, till exempel om man går i en 
förberedelseklass eller en internationell klass som det även kallas. Denna klass finns för 
nyanlända elever som har ett begränsat eller inget svenskt språk alls för att kunna delta i vanlig 
undervisning i grundskolan (Skolverket 2010). Åke Viberg (1993) fastslår att en andraspråkselev 
är en elev som lär sig svenska som ett andraspråk då ett tidigare språk, till exempel modersmål, 
redan finns etablerat. Man brukar dra en gräns vid ungefär tre års ålder för förstaspråksinlärning. 
Om ett språk lärs in efter att barnet fyllt tre år räknas det språket som ett andraspråk, alltså 
andraspråksinlärning. Andraspråket lärs in i det land där språket förekommer, till exempel lär sig 
elever i förberedelseklasen svenska som ett andraspråk eftersom de vistas i Sverige. 
Förstaspråksinlärning innefattar däremot det språk som personen lär sig utan att ett tidigare språk 
finns etablerat. Exempel på förstaspråksinlärning är modersmålsinlärningen hos enspråkiga barn. 
Elever som läser svenska som andraspråk och har ett tidigare etablerat språk är så kallade 
andraspråkselever eller andraspråksinlärare (a.a).  
 
För att kunna delta i samhällslivet förutsätts ett välutvecklat tal- och skriftspråk, skriver Pirkko 
Bergman (2003). Det är skolans uppgift att förse andraspråkseleverna med ett välfungerat språk 
för att de ska kunna ta egen ställning i samhället även efter skoltiden. Skolan bygger mycket på 
kommunikation, vilket förutsätter alla elevers deltagande och samarbetsförmåga. Utan ett 
välfungerat språk försvåras samarbetet, vilket även kan leda till att andraspråkseleven får svårare 
för att upprätthålla kontakter mellan sina svenska kamrater. Det svenska språket fungerar som en 
"nyckel" till skolans övriga ämnen. Därför är det viktigt att andraspråkseleverna tillägnar sig ett 
välfungerat språk i svenska för att kunna delta i skolans övriga ämnen och inte halka efter 
förstaspråksinlärarna (a.a).  
 
Det tar cirka 6-8 år för en andraspråkselev att nå en förstaspråksnivå i svenska. I språk görs en 
distinktion mellan bas och utbyggnad. Bas kan jämföras med en förstaspråkselevs svenska vid 4 
års ålder. Basen innefattar en muntlig färdighet i språket, en behärskning av språkets ljudsystem, 
den grundläggande grammatiken i språket, rätt ordföljd, rätt val av tempus etc. Utbyggnad 
däremot avser en vidareutveckling av det svenska språket. Språket vidareutvecklas bland annat i 
skolans olika ämnen, men även utanför skolan i kontakt med samhället. Den individuella 
variationen i språket är ofta stor i en klass med andraspråkselever. Därför måste läraren ständigt 
växla språknivå. Detta beror på att eleven befinner sig på en nivå språkmässigt men en annan 
nivå mognadsmässigt (Bergman 2003).  

5.2 Ordinlärning  
Dagens samhälle ställer stora krav på individens eget ansvarstagande. En demokratisk 
medborgare ska kunna ta del av olika beslut som fattas i samhället samt vara delaktig i flertalet av 
sådana beslut, både sådana som berör den enskilda individen men även hela samhället (Lpo94 
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2006:5, Lgr11 2010:5). Mycket av kommunikationen sker både skriftligt och muntligt i Sverige, 
vilket gör att individen behöver ett rikt ordförråd för att kunna ta del av informationen. Sådan 
information kan vara olika dagstidningar, valsedlar eller övrig information. Det är även viktigt att 
kunna förmedla sina kunskaper och synpunkter. För att detta ska bli möjligt är ett välutvecklat 
ordförråd avgörande. "Ju fler ord en individ förfogar över, desto bättre är han eller hon rustad för 
språkligt krävande situationer", skriver Ingegerd Enström (2004:171). Även i kursplanen för 
svenska som andraspråk, i mål att sträva mot, poängteras vikten av att eleven tillägnar sig ett rikt 
ordförråd (2000:2).  
 
Viberg (1993) anser att ordförrådet är den viktigaste faktorn för andraspråksinlärares 
skolframgång. Genom att eleven berikar sitt ordförråd har han/hon en möjlighet att följa med i 
skolans övriga ämnen. Ordförrådet expanderas kontinuerligt under livet, det vill säga antalet ord 
ökar. Ett barn som börjar skolan har ett ordförråd på cirka 8. 000-10. 000 ord. Andraspråkselever, 
speciellt de elever som går i förberedelseklassen har ofta ett vagt ordförråd eller inget alls i det 
svenska språket. Dessa elever behöver alltså fylla på basordförrådet med vardagliga ord som 
svenska barn redan har med i sitt ordförråd när de börjar skolan. Dessa ord kan vara ord som 
finns i hemmet, till exempel spis, kylskåp, osthyvel etc. Förutom detta basordförråd måste de 
även lära sig de tusentals ord som tillhör det utbyggda ordförrådet. Dessa ord tillägnar sig 
förstaspråkselever när de börjar skolan (a.a).  
 
Varje ämne i grundskolan har sitt specifika ordförråd. Ordförrådet kan enligt Margareta 
Holmegaard & Inger Wikström (2004) indelas i tre kategorier: fackord, icke-fackord och kända 
ord. Fackord avser sådana ord som ännu inte lagrats hos eleven. Det är ofta läraren som förklarar 
fackorden under lektionerna. Icke-fackord är sådana allmänna och kända ord som en infödd 
svensk elev begriper åtminstone någorlunda, passivt, men som många andraspråksinlärare ofta 
har svårt för. Kända ord avser ord som "mycket vanliga funktionsord (prepositioner, pronomen, 
konjunktioner och adverb) och frekventa substantiv och verb" (a.a. 2004:555). Läraren måste 
därför, förutom fackorden även förklara icke-fackorden för andraspråkseleverna. Icke-fackorden 
som till exempel kärl, gnida och avta har ofta en annan innebörd i facktexter än vad de har i 
vanligt språkbruk. Utifrån undersökningar visar resultatet att 95 % av de förekommande orden i 
en text måste vara begripliga om eleven ska kunna nå en rimlig förståelse och läshastighet. 
Ordförrådet utvidgas med cirka 3. 000 ord under varje skolår. För att kunna förstå en dagstidning 
behövs ett ordförråd på cirka 30. 000-40. 000 ord (a.a).  
 
Ordförrådet vidareutvecklas i samband med skolans övriga ämnen. Förutom att 
andraspråkseleverna måste fylla igen de luckor som de har i ordförrådet, måste de även fortsätta 
utvecklas i takt med de svenskt infödda eleverna som har svenska som ett förstaspråk. En infödd 
svensk har ett välutvecklat ordförråd där varje ord har en betydelse, association, synonym och så 
vidare. Det är sådana kunskaper som den infödda svenska förstaspråkseleven tillägnat sig under 
flera år och som har använts i olika kontexter. På så sätt har varje enstaka ord i ordförrådet 
vidareutvecklats. "I skolan dyker kända ord upp i helt nya sammanhang, ofta med en speciell och 
annorlunda betydelse jämfört med den betydelse som man har lärt in i basen" (Sjöqvist & 
Lindberg 1996:90). I till exempel ämnet matematik kan olika ord vålla problem för en 
andraspråkselev. Speciellt problemlösningar i matematik kan försvåra det för en andraspråkselev 
om han/hon får problem med ett ords betydelse (se Figur 1). 
 
Figur 1 
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Ta det största tresiffriga talet som har alla tre siffror olika. Ta sen det minsta tresiffriga talet som 
har alla tre siffror olika. Hur stor är skillnaden? 
A: 100  B: 800  C: 885  D: 899  E: ett annat tal                          
                                                                                                                            (Nämnaren 1999:2)  
 
I ovanstående problemlösning kan vardagliga ord som minsta, största, olika och skillnaden vålla 
problem för en andraspråkselev. Detta kan resultera i att uppgiften inte förstås av eleven och 
därför blir svår att lösa. En lärare som undervisar en klass med enbart förstaspråksinlärare vet 
ofta på ett ungefär vilka ord som kan vålla problem för eleverna. Läraren behöver inte gå in i 
varje ord och förklara dess innebörd. Men om läraren har andraspråkselever är förutsättningarna 
inte desamma. Ofta får läraren förklara självklara och vardagliga ord som i matematikexemplet 
ovan (Lena Sjöqvist & Inger Lindberg 1996).  
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6 Metod 
Detta kapitel redovisar studiens metodval, urval och tillvägagångssätt. Även begreppen 
reliabilitet och validitet samt de etiska riktlinjerna som studien tagit hänsyn till redovisas. 
Utgångspunkten för metodvalet är en kvantitativ metod där undersökningen bygger på en 
interventionsstudie.  

6.1 Metodval 
Undersökningen bygger på kvantitativ data, vilket innebär att metoden sammanställs med siffror, 
till exempel diagram. "Kvantitativa metoder passar särskilt bra för att göra generaliseringar 
utifrån en mindre grupp" (Eliasson 2010:21). Undersökningen utgår ifrån en interventionsstudie, 
vilket enligt Nationalencyklopedin (2010) innebär att man som en tredje part lägger sig i eller 
kommer emellan två parter. I vår undersökning är vi denna tredje part som kommer in i klassen 
för att försöka utforska och hjälpa till i undervisningen. En interventionsstudie är motsatsen till en 
observationsstudie. I en observationsstudie är forskaren inte delaktig i undersökningen utan intar 
rollen av en observatör, vilket innebär att endast det som sker observeras (Nationalencyklopedin 
2010). Jens Pedersen (2000) skriver om interventionsstudiens karaktär, vilken syftar till att en 
elevgrupp utses till en experimentgrupp (interventionsgrupp) och utsätts för en form av 
behandling, i vårt fall IKT, och en kontrollgrupp som inte utsätts för denna behandling. 
Härigenom blir det möjligt att undersöka om en metod eller en behandling lämpar sig bättre än en 
annan (Pedersen 2000:23, Skolverket 2007, Stukát 2005).  
 
Studien tar sin utgångspunkt i en positivistisk forskningstradition, vilken Alan Bryman (2004, 
1997) bland annat redogör för. Denna tradition betonar vikten av fakta och kunskap som baseras 
på människans sinnen. Endast sådana företeelser som är möjliga att observera och nå med hjälp 
av sinnena utgör en relevant kunskap. Känslor är inte intressanta så länge de inte kan göras 
observerbara. Vidare bygger positivismen på en hypotes, som ställs innan studien genomförs. 
Utifrån studien blir det sedan möjligt att uppnå kunskap då hypotesen besvaras med hjälp av en 
studie där författarna kan ta ställning till resultatet. Endast det som kan förutspås är det som utgör 
en viktig kunskap. Sådant som inte går att mäta ses som mindre intressant. Kvantitativa studier 
grundar sig ofta på en positivistisk forskningstradition (a.a. 2004, a.a. 1997).  

6.2 Urval 
Undersökningen, som utgår ifrån en population som bygger på nationer, baseras på en 
mångkulturell klass i södra Sverige, vilken har valts slumpmässigt, det vill säga vi har ingen 
tidigare relation till deltagarna i studien. I klassen, som är en åk tre går det 23 elever. 
Fördelningen mellan pojkar och flickor är jämn; tolv pojkar och elva flickor. På grund av 
sjukdom och en bortrest elev deltog enbart 20 elever i studien. De 20 eleverna delades in i två 
olika grupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp med tio elever i respektive grupp. 
Interventionsgruppen fick öva ordinlärning av de 23 fokuserade orden via datorn medan 
kontrollgruppen fick öva ordinlärning via traditionella läromedel.  

6.3 Material 
Det material som användes till för- och eftertestet var ett lucktest med bilder till (se Bilaga 1). 
Testet är konstruerat på så sätt att eleverna ska skriva in rätt ord vid rätt mening genom att ta 
hjälp av de 23 bilderna på baksidan av pappret. Testet innehöll enbart ord ifrån köket och orden 
kommer i blandad ordning.  
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Till det första övningstillfället hade vi sammanställt ett material (se Bilaga 2) som alla elever 
skulle arbeta med under förmiddagspasset. Detta övningsmaterial var sammanställt på så sätt att 
eleverna skulle få öva ordets betydelse. Ett utdrag från övningen är:  
 
5. Kall mat kan man värma i en ________________. 
a) mikrovågsugn b) fåtölj c) brödrost 
 
Eleven ska i ovanstående exempel skriva ut rätt alternativ, alltså a, b eller c. En mikrovågsugn 
används alltså för att värma mat. Genom att besvara denna fråga får eleven således även veta vad 
en mikrovågsugn används till. I övningstillfället kom orden i en helt annan ordning och ord från 
andra teman som till exempel vardagsrummet fanns med i övningen. Men eleverna fick hjälp av 
den tomma raden där de kortare orden som till exempel visp hade en kortare rad än till exempel 
ordet osthyvel, som hade en längre rad.  
 
Till det andra övningstillfället (se Bilaga 3) valde vi att sammanställa ett nytt arbetsmaterial till 
eleverna för att skapa variation och för att eleverna inte skulle finna övningen tråkig (se Bilaga 
3). Tanken var att övningen skulle vara väldigt kort och inte ta alldeles för lång tid. Övningen 
gick ut på att eleverna skulle dra streck från rätt ord till rätt bild.  
Till undervisningspasset fick kontrollgruppen sammanställa ett eget memoryspel (se Bilaga 4). 
De fick konstruera memoryspelet i par för dels för att öva samarbete, dels för att kunna spela 
spelet efter att det var färdigkonstruerat.  
 
Materialet som interventionsgruppen fick använda sig av var ett kostnadsfritt program hämtat 
från: http://www.digitalasparet.se/. Digitala spåret (2007) är ett projekt grundat av verksamma 
lärare på Botkyrka vuxenutbildning. Programmet är sammanställt för andraspråkselever som läser 
svenska som andraspråk i grundskolan, men även för SFI (svenska för invandrare). Syftet med 
projektet är att stimulera andraspråkselever till eget lärande. Programmet är bland annat utformat 
utifrån olika teman; arbete, bostad, familj etc. Programmet är även nivåanpassat utifrån nivåerna 
A- till D-nivå samt SAS (svenska som andraspråk) och gymnasienivå. A nivå är för nybörjare i 
språket, medan D-nivå är för avancerade inlärare. Den nivå vi har utgått ifrån är C-nivå, då 
eleverna kan tala svenska, dock med bristande ordförråd (2007).  
 
Digitala spåret (2007) ger eleverna ett visuellt stöd då majoriteten av övningarna innehåller 
tillhörande bilder. Ordinlärningen på digitala spåret består av ord och bilder. Med hjälp av 
bilderna kan eleverna lättare känna igen ett ord. Utöver det visuella stödet ges på majoriteten av 
övningarna även ett auditivt stöd. Den övningen eleverna får använda, hämtat från "köket" ger ett 
auditivt stöd på så sätt att eleverna får höra ordet genom att trycka på bilden som ordet avser. Den 
andra övningen som interventionsgruppen fick använda gav inget auditivt stöd. Däremot ger den 
ett visuellt stöd där eleverna ska para ihop rätt ord med rätt bild (a.a).  

6.4 Tillvägagångssätt  
Vi påbörjade vår undersökning med att förtesta eleverna med lucktestet. Alla elever skulle göra 
testet, oavsett vilken grupp de tillhörde. Eleverna fick 20 minuter på sig att genomföra testet. De 
elever som blev färdiga med testet fick ta upp bänkboken under tiden. Tre dagar senare hade vi 
vårt första övningstillfälle med eleverna. Detta övningstillfälle bestod av ett annat material som 
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eleverna skulle arbeta med. Efter övningstillfället drog vi igång med undervisningen för 
kontrollgruppen. Vi delade in eleverna i grupperna utefter resultatet på förtestet. Vi såg till att de 
var ungefär lika duktiga i respektive grupp, det vill säga kunde lika många ord på förtestet, samt 
jämnt fördelade mellan könen. På grund av strul med Internet på skolan lyckades vi inte 
genomföra undervisningen med interventionsgruppen under detta tillfälle utan enbart med 
kontrollgruppen. Kontrollgruppen fick sitta i klassrummet och konstruera memoryspelet (se 
Bilaga 4) medan interventionsgruppen fick fortsätta med sitt sagoskrivande. Fyra dagar senare 
höll vi i undervisningen för interventionsgruppen. Vi hade tillgång till två datorer och tog då ut 
två personer åt gången vid varje dator. De fick sitta i en kvart per par. Efter fem dagar fick 
eleverna skriva exakt samma förtest som de fick göra i början, men detta test fungerade nu som 
ett eftertest. Utifrån eftertestet kan vi dra slutsatser om hur många ord respektive grupp kan vid 
detta laget.  
 

6.5 Bearbetning  
Efter det tillfället sammanställde vi resultatet av förtestet genom att först rätta varje förtest för sig 
i helhet för att räkna ut vilket resultat hela klassen visade tillsammans. Vi räknade även ut vad 
kontrollgruppen respektive interventionsgruppen klarade på förtestet för att kunna jämföra de två 
grupperna. Vi gjorde samma sak med eftertestet, det vill säga räknade ut vilket resultat de två 
grupperna visade för sig samt tillsammans. Därefter sammanställde vi ett stapeldiagram (se Figur 
2) som visar de två gruppernas resultat av ordinlärningen på för- och eftertestet.  
 
Under övningstillfällena valde vi att ställa frågor till eleverna för att få en bild av vad de tyckte 
om de olika tillfällena. Efter varje tillfälle skrev vi ner vad eleverna sagt. Vi skrev däremot inget 
under tillfällena på grund av tidsbrist. Elevernas synpunkter använde vi som ett underlag i resultat 
och diskussionen. Likaså frågade vi eleverna i de olika grupperna vad de ansåg om det arbetssätt 
de fick arbeta med vid ordinlärningen. Även detta redovisas i resultatet och diskussionen.  

6.6 Reliabilitet & validitet  
Reliabiliteten avser hur tillförlitligt ett mätinstrument är. Blir resultatet detsamma om 
undersökningen genomförs en andra gång? Detta kan således innebära att resultatet av 
undersökningen kan bli ett annat om undersökningen genomförs under ett annat tillfälle. 
Resultatet kan även variera från klass till klass, beroende på vilka elever som deltar i studien. 
Reliabiliteten kan även ha påverkats eftersom kontroll- och interventionsgruppen "undervisades" 
under olika tillfällen. Detta kan ha påverkat resultatet av eftertestet då interventionsgruppen, som 
hade undervisningstillfället senast, kanske mindes fler ord än kontrollgruppen, som hade sin 
undervisning längre bakåt i tiden. Vi kunde även ha fått ett annat resultat om studien omfattade 
fler klasser (Stukát 2005, Bryman 2004). Eftersom enbart en klass, med totalt 20 elever deltog i 
vår studie ger detta inte ett sådant brett underlag att utgå ifrån. För att öka reliabiliteten på 
resultatet av studien har vi valt att testa elevernas kunskaper efter ett par dagar.  
 
Validitet avser hur bra ett mätinstrument mäter det som forskarna har i syfte att mäta, det vill 
säga mäter vår undersökning verkligen ordinlärning? Gäller resultatet utifrån vår undersökning 
för alla elevgrupper då vi enbart testat en liten grupp? Validiteten i vårt arbete är då låg eftersom 
resultatet av undersökningen inte behöver innebära att resultatet blir detsamma för alla skolelever 
runt om i Sverige. Tidigare erfarenheter och tidigare arbetssätt samt datorvana kan inverka på 
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resultatet av undersökningen (Bryman 2004).  
 
Vår undersökning har både en hög och en låg validitet eftersom mätningsinstrumentet mäter det 
vi har tänkt mäta; Vilken elevgrupp visar bäst resultat? Men samtidigt är validiteten låg eftersom 
validiteten gäller några specifika fackord, vilket inte går att generalisera. Däremot får vi svar på 
våra frågeställningar, vilket höjer validiteten.  

6.7 Etiska riktlinjerna 
Under hela uppsatsen och undersökningen följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2007) som består av fyra olika krav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi som utför 
undersökningen måste informera deltagarna i undersökningen om forskningens syfte. De ska 
även i förväg informeras om vilka villkor vi ställer på att de deltar i vår undersökning. De ska 
informeras om vilka forskarna är, vår utbildning samt vår handledares namn. Detta krav har vi 
uppfyllt via direktkontakt där vi talade ut med läraren som deltog i undersökningen. Vi gav även 
denna information skriftligt till läraren. Staffan Stukát (2005) anser, precis som Vetenskapsrådet 
att om deltagarna i undersökningen är under 15 år bör föräldrarna eller vårdnadshavarna ge sitt 
godkännande till att eleven deltar i undersökningen. Men detta gäller endast om undersökningen 
är av en etiskt känslig karaktär. Eftersom vår undersökning inte har denna etiskt känsliga karaktär 
har vi valt att nöja oss med enbart lärarens tillstånd. Härigenom uppfyllde vi Vetenskapsrådets 
andra krav, samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att inte nämna 
elevernas namn eller skolans namn någonstans i uppsatsen. På så sätt kan våra läsare inte spåra 
eller koppla uppsatsen till en enskild person eller skola. Det sista kravet, nyttjandekravet innebär 
att resultatet och övrigt som är kopplat till undersökningen enbart nyttjas i denna studie och ingen 
annan studie. Deltagarna och läraren får givetvis ta del av vår forskning när uppsatsen är färdig 
(Vetenskapsrådet 2007).  
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7 Resultat 
Detta kapitel redogör för resultatet av undersökningens fem tillfällena, vilka bestod av både 
tester, övningstillfällen och ett undervisningspass där eleverna delades in i kontrollgrupp 
respektive interventionsgrupp.  

7.1 Tillfälle 1: Förtest   
Förtestet (se Bilaga 1) som alla elever fick genomföra visade sig vara lite för svårt för eleverna. 
Eleverna fick 20 minuter på sig att genomföra testet, vilket visade sig vara en väl utsatt tid. Under 
tiden eleverna genomförde testet var det många som räckte upp handen och ville ha hjälp. Vi var 
försiktiga med att ge för mycket hjälp för att få ett noggrant resultat. Däremot fick vi peka på den 
bild meningen avsåg för en del elever för att se ifall eleven kunde ordet. Trots detta hade 
majoriteten av eleverna svårt för att lista ut vad ordet hette. Istället sade vi att ifall de inte kom på 
något ord kunde de hoppa över det ordet och gå vidare till nästa mening. Vi upprepade flera 
gånger att orden vi valde var svåra ord och att vi förstod om de hade svårt för en del ord. Vi 
upprepade även att det inte gjorde något om de inte förstod ett ord för vi skulle träna på dem vid 
flera tillfällen i nästa vecka.  
 
Vid en sammanställning av förtesterna kunde de 20 eleverna 120 antal ord sammanlagt. På 
förtestet ingick 23 ord, vilket innebär att helheten blir 460 ord om alla de 20 eleverna hade kunnat 
alla orden. 120 av 460 ger en procentsats på 26 procent. Det ger även ett medelvärde på sex ord 
per elev.  

7.2 Tillfälle 2: Övningstillfälle 1 
Eleverna arbetade flitigt och ambitiöst under hela arbetspasset. De behövde olika lång tid för att 
hinna färdigt med arbetsmaterialet. En del elever blev färdiga på en halvtimme medan andra 
behövde uppemot en timme. Majoriteten av eleverna ansåg att arbetshäftet var mycket lättare 
konstruerat än förtestet. De ansåg även att de lärde sig flera av orden under övningstillfället (se 
Bilaga 2). 

7.3 Tillfälle 3: Övningstillfälle 2 
En del elever blev färdiga på fem minuter med övningen medan andra behövde uppemot tio 
minuter. Det var tydligt att alla elever verkligen hade lärt sig många av orden eftersom de blev 
färdiga med övningen på så kort tid. En del elever blandade ihop några ord, till exempel 
stekspade och visp, men de klarade de resterande orden galant. Skillnaden från förra 
övningstillfället var att eleverna knappt bad oss om hjälp vid orden utan de klarade allt på egen 
hand (se Bilaga 3). 

7.4 Tillfälle 4: Undervisning 
Kontrollgruppen fick sitta i par och tillverka ett eget memoryspel av de 23 orden (se Bilaga 4). 
Totalt deltog tio elever i kontrollgruppen. Samarbetet fungerade mycket bra mellan respektive 
grupp och eleverna fann övningen rolig. I deras ögon var det ett spel som de fick syssla med 
under passet. De blev glada över att inte behövde skriva inför detta övningstillfälle utan istället 
spela spel. Men samtidigt märkte eleverna att de verkligen lärde sig orden alltbättre genom att 
spela memory med hjälp av orden. Alla elever förutom två killar som deltog i kontrollgruppen 
fann detta pass rolig och spännande.  
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Interventionsgruppen fick sitta i par vid datorn, dels för att hjälpa varandra, dels för att vi enbart 
hade tillgång till två datorer. Totalt deltog tio elever i interventionsgruppen. Eleverna 
samarbetade och kommunicerade med varandra under hela arbetet. De turades även om att sköta 
musmarkören och att peka på skärmen. Eleverna upprepade orden högt för sig själva och några 
elever valde även att försöka förklara ordet som lästes upp på skärmen med hjälp av andra ord. 
Även eleverna i interventionsgruppen uppmärksammade att det nu började lära sig orden 
alltbättre. De hade roligt och fann arbetet vid datorn spännande. De sade att de önskade arbeta vid 
datorn oftare i undervisningen. 

7.5 Tillfälle 5: Eftertest 
Samma förtest (se Bilaga 1) som eleverna fick genomföra under det första tillfället fick de även 
genomföra sista passet men nu hade detta förtest funktionen av ett eftertest. Genom att använda 
exakt samma test blir det lätt och tydligt att urskilja elevernas utveckling av den fokuserade 
ordinlärningen. På eftertestet klarade kontrollgruppen rätt på 68 ord medan interventionsgruppen 
hade rätt på 116 ord. Hela klassen klarade av 184 ord tillsammans, vilket ger en procentsats på 
ungefär 40 procent. Det ger även ett medelvärde på 9,2 ord/elev.  

7.6 Resultatsammanfattning  
På förtestet (se Figur 2) kunde de 20 deltagande eleverna 120 ord totalt. Detta ger ett medelvärde 
på sex ord/elev. På eftertestet kunde de 20 eleverna 184 ord gemensamt, vilket ger ett medelvärde 
på dryga nio ord/elev. Den elev som klarade sig bäst på eftertestet i interventionsgruppen klarade 
20 ord på efterstestet. På förtestet klarade denna elev av sju ord. Den elev som klarade sig bäst i 
kontrollgruppen kunde 13 ord. Samma elev klarade åtta ord på förtestet. Medianvärdet för 
interventionsgruppen låg på 11-12 ord medan det låg på 7-8 ord för kontrollgruppen. 
Medelvärdet i interventionsgruppen låg på 11,6 ord/elev och på 6,8 ord/elev i kontrollgruppen.  
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Figur 2. Utveckling av ordinlärningen  
 
Figuren för Ordinlärningen visar att Kontrollgruppen hade 58 rätt på förtestet och 
Interventionsgruppen hade 62 rätt. Ökningen vid eftertestet var 68 rätt för Kontrollgruppen och 
116 rätt för Interventionsgruppen.  
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8 Analys/Diskussion 
Närmast följer en presentation av analysen och diskussionen utifrån resultatet av 
interventionsstudien. Kapitlet omfattar även en metoddiskussion, vilken skildrar en kritisk 
diskussion i förhållande till metodvalet i studien. Likaså presenteras en materialdiskussion i 
vilken vårt eget framställa material diskuteras. Även begränsningar i studien och förslag till 
fortsatt forskning redovisas.  

8.1 Vilka möjligheter och hinder finns med IKT i undervisningen? 
En av de två frågeställningarna som uppsatsen hade i syfte att besvara var; Vilka möjligheter och 
hinder finns med IKT i undervisningen? De möjligheter vi uppmärksammade med 
datoranvändningen var att det gick att nivåanpassa efter elevernas språkliga nivå. Vi valde att 
utgå ifrån nivå C för interventionsgruppen. Nivå C avser en god behärskning i det svenska 
språket medan nivå D avser en mycket god behärskning (Digitala spåret 2007). En annan 
möjlighet överlag med datoranvändning i undervisningen är att eleverna kan arbeta på ett 
individuellt plan vid datorn utifrån sin språkliga nivå och sina behov, men samtidigt kan eleverna 
även samarbeta vid datorn (Trageton 2005, Estling Vannestål 2009). Lindh (1997) och 
Skolverket (2007) menar att datoranvändningen i undervisningen kan främja en ökad 
individualisering. Genom individualiseringen blir det möjligt för eleven att arbeta på sin nivå och 
i sin egen takt. Även Estling Vannestål (2009) menar att en individanpassad undervisning genom 
datoranvändningen gynnar andraspråkseleverna eftersom de ofta har kommit olika långt i sin 
språkutveckling. Trageton (2005) däremot betonar interaktionen, det vill säga ett samarbete vid 
datorn där eleverna får hjälpas åt och lära sig av varandra. Även Alexandersson, Linderoth & 
Lindö (2001) framhåller vikten av samarbete vid datorn. Via samarbetet får eleverna utvecklas 
tillsammans och diskutera lärostoffet ihop. Eftersom vi fokuserade på ett specifikt ordförråd för 
alla deltagande elever valde vi att inte individanpassa undervisningen för interventionsgruppen. 
Vi valde istället att låta eleverna sitta i par vid datorn, dels på grund av att IKT bygger mycket på 
kommunikation, dels eftersom det skulle bli rättvist då kontrollgruppen fick sitta i par (Estling 
Vannestål 2009).  
 
Bergman (2003) skiljer mellan bas och utbyggnad i språket där andraspråkselever som är 
nybörjare i ett språk behöver bygga upp en bas inom språket. Basen tillägnar sig en 
förstaspråkselev vid 4 års ålder. De andraspråkselever som kommit långt i sin språkutveckling 
och redan tillägnat sig en bas behöver arbeta vidare med att utveckla utbyggnaden i språket (a.a). 
För att citera Trageton (2005) skriver han: "I en klass på kanske 35 elever erbjuder de duktigaste 
eleverna i tur och ordning sin hjälp till de elever som är i behov av den" (2005:37). Vi går till viss 
del emot hans resonemang eftersom vi anser att de duktigare eleverna inte alltid ska agera lärare 
åt de sämre eleverna. Det är en fördel för den mindre duktiga eleven eftersom han/hon kan dra 
lärdom av den duktigare eleven. Men det gynnar inte alltid den duktigare eleven eftersom 
han/hon inte får tillfälle att utvecklas. Konsekvensen kan bli att den duktigare eleven halkar efter 
i språket eftersom eleven inte får utveckla den utbyggnad i språket som är nödvändig för en 
vidareutveckling. Istället bör alltså de duktigare eleverna även ges tillfälle att fortsätta utvecklas i 
sin takt och utmanas. Detta är möjligt genom datoranvändningen där undervisningen blir möjlig 
att individanpassa. De duktigare eleverna kan få svårare arbetsuppgifter på datorn medan de 
svagare eleverna får enklare uppgifter. De kan även få variera svårighetsnivån på ett visst 
program då många pedagogiska program för svenska som andraspråkselever är nivåanpassade, 
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till exempel programmet Digitala spåret (2007). Samtidigt kan det gynna de duktiga eleverna att 
hjälpa de svagare eleverna eftersom de får visa att de är duktiga inom ett ämne vilket kan 
förstärka deras självförtroende. Även detta blir möjligt om två elever som skiljer mycket 
språkmässigt får samarbeta vid datorn. Vi valde att både utgå ifrån ett sociokulturellt- och ett 
kognitivt perspektiv genom att variera parindelningen och låta några par skilja sig mycket 
språkmässigt medan andra par låg på samma språkliga nivå. Det sociokulturella perspektivet, 
som lägger tyngdpunkten på samarbete mellan eleverna kan tillämpas med datoranvändningen. 
Eleverna får tillfälle att samarbeta genom att diskutera arbetsmaterialet med varandra och öva 
ordinlärningen tillsammans, vilket även medför ett gemensamt lärande. Det kognitiva 
perspektivet däremot ser lärandet som en enskild handling där eleven ska lösa problem på egen 
hand och självständigt inhämta kunskaper. Detta kan eleverna också få göra om de sitter enskilt 
vid datorn och övar språkinlärning på sin nivå. Vi har däremot utgått ifrån ett sociokulturellt 
perspektiv i studien där eleverna i båda grupperna har fått arbeta i par (Säljö 2003, Dysthe 2004).  
 
Hylén (2007) och Skolverket (2007) redovisar ett antal positiva effekter som datoranvändningen 
leder till. Dessa är bland annat att motivationen hos eleverna ökar och eleverna jämför sig inte 
med varandra (a.a). Vi märkte likaså att eleverna som fick arbeta vid datorn blev motiverade. De 
var väldigt engagerade i programmet och de blev nyfikna på övningarna. De jämförde sig inte 
med varandra när de satt vid datorn eftersom de fick tillfälle att sitta i par och samarbeta (a.a, 
Jedeskog 1998). Däremot var det flera elever vid övningstillfällena som jämförde sig med 
varandra i fråga om hur långt de hade kommit. Eleverna fick även en direkt respons från datorn 
eftersom programmet som de använde sig utav var självrättande. En annan sak vi lade märke till 
var att elevernas beteende gentemot varandra vid datorn var positiv. De var vänliga mot varandra 
och hjälptes åt vid datorn. Även Jedeskog (1998) redovisar i sin studie en del lärares och elevers 
erfarenheter av datorstöd i undervisningen. En positiv faktor som uppkommer är att datorn har en 
positiv inverkan på klassrumsklimatet. Eleverna visade sig vara vänligare och mer hjälpsamma 
mot varandra när de fick arbeta vid datorn. Dessutom såg eleverna datorn som en rättvis "lärare" 
och de fick en direktrespons från datorn (a.a).    
 
Skolverket (2007) och Fahlén (2000) skriver om lärarens förändrade roll genom IT i 
undervisningen där lärarrollen blir med handledande. I vår studie var skillnaden från 
övningstillfällena att vår roll som lärare blev handledande eftersom eleverna fick testa sig fram på 
programmet och de fick dessutom direktrespons från programmet. Under övningstillfällena var 
däremot vår lärarroll inte lika handledande utan vi fick hjälpa eleverna kontinuerligt. Vid datorn 
fick eleverna sitta i par och de fick då tillfälle att diskutera med varandra istället för att fråga 
läraren om hjälp. Men samtidigt anser vi att lärarens roll som handledare inte bör bli alldeles för 
stor. Vi anser att ju längre eleverna kommer i sin språkutveckling, desto mer handledande kan 
lärarrollen bli och en mer elevstyrd undervisning där eleven får inhämta kunskaper och stimulera 
språkutvecklingen på egen hand eller tillsammans med klasskamraterna. Om man har en 
förberedelseklass med andraspråkselever som inte har kommit långt i sin språkutveckling är det 
enligt oss självklart att läraren tar större ansvar för elevens lärande och hjälper till kontinuerligt. 
Konsekvensen kan annars bli att eleven istället hämmar sin utveckling på så sätt att eleven inte 
kan ta kontroll över sitt lärande på grund av det begränsade språket. Men ju duktigare eleven blir 
och utvecklas, desto mer kan läraren ta ett kliv tillbaka för att låta eleven finna sin väg till 
lärandet. Eftersom vi inte kände eleverna i studien sedan tidigare valde vi att vara med då de satt 
vid datorn.  
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Ett hinder som Jedeskog (1998, 1993) framhåller är att användningen av datorer är tidskrävande 
då förarbetet inför lektionerna tar tid. Vi går emot detta argument eftersom det enda förarbete vi 
behövde göra var utformningen av det arbetsmaterial som användes till övningstillfällena. Den 
sidan vi använde oss av för interventionsgruppen krävde inget förarbete förutom den tid vi lade 
ner på att granska sidan före användning. Jedeskog nämner även ekonomifaktorn som ett hinder 
för datoranvändningen eftersom datorer blir dyra att införskaffa (a.a. 1998, a.a. 1993). Men 
Estling Vannestål (2009) motsäger detta argument då hon menar att datoranvändningen drar ner 
på andra kostnader som till exempel inköp av olika läromedel och annat material. Vi håller med 
Estling Vannestål om att datoranvändandet kan utgöra en möjlighet för de skolor med dålig 
ekonomi då mycket material finns tillgängligt helt gratis på Internet. Många program som finns 
att tillgå på Internet är helt kostnadsfria. Det program som interventionsgruppen fick använda var 
ett kostnadsfritt program på Internet. Dessutom är vår tanke med IKT i undervisningen inte att 
varje elev ska ha tillgång till en egen dator. Det räcker med att det finns två datorer i klassrummet 
med tillgång till Internet. Eleverna kan i par eller individuellt sitta till exempel en kvart om 
dagen. På den skola undersökningen utfördes stötte vi på ett hinder i fråga om datortillgången. 
Klassen, som undersökningen utgick ifrån hade enbart tillgång till en stationär dator, som var ur 
funktion. Vi fick därför använda oss av vår egen dator med mobilt bredband samt klasslärarens 
personliga dator. Tyvärr är det utifrån vår erfarenhet vanligt förekommande på många skolor att 
klassen enbart har tillgång till en dator. Detta kan försvåra en implementering av IKT i 
undervisningen. Men det är enligt oss inte heller nödvändigt att IKT helt genomsyrar arbetssättet. 
Istället anser vi att IKT bör prägla åtminstone en del av undervisningen.  
 
Lindh (1997) anser att datorn ska användas som ett hjälpmedel för kunskapsinlärning. Det 
program som eleverna använder i undervisningen ska inte styra utan stödja deras lärande. Därför 
är det enligt Jedeskog (1998) viktigt att läraren är väl insatt i det program som eleverna använder 
sig av samt reflekterar över hur, när och varför programmet ska användas. Vi testade programmet 
sedan själva samt under vfu:n där två andraspråkselever fick använda samma program som 
interventionsgruppen. Vi valde att arbeta med detta program eftersom det ger en variation i 
undervisningen och är nivåanpassat efter elevernas språkliga nivå. Dessutom är detta program bra 
eftersom det ger både ett visuellt och ett auditivt stöd. Fredriksson & Taube (2010) menar att det 
är viktigt att eleverna får både ett visuellt- och ett auditivt stöd eftersom elever lär sig på olika 
sätt. Alla elever gynnas inte av en och samma inlärningsstil. Estling Vannestål (2009) skriver om 
det positiva nyttjandet av IKT i andraspråksinlärning där IKT fungerar som ett hjälpmedel för 
eleverna där de får lyssna, läsa och skriva.  
 
Lortie (1975) beskriver lärares etos med bland annat konservatism, det vill säga lärares negativa 
inställning till förändringar (Blossing 2003). Vi anser däremot att inte alla lärare är konservativa 
utan många lärare som vi har lärt känna under vår verksamhetslagda utbildning har varit väldigt 
positivt inställda till förändringar som t.ex. inslag av IKT eller nya arbetssätt. Även Hylén (2007) 
poängterar vikten av att läraren är positivt inställd till ett förändrat arbetssätt. Det är viktigt att 
läraren är kreativ och fantasifull, men även modig genom att våga prova sig fram till nya 
arbetssätt. I vår studie visade sig klassläraren vara positivt inställd till det program som 
interventionsgruppen fick använda. Hon ville veta vad det var för Internetlänk för att möjligtvis 
själv kunna använda sig av den i undervisningen.  
 
Bergman (2003) menar att språket har stor betydelse för elevernas delaktighet i skolans övriga 
ämnen. På en skola med enbart andraspråkselever är det viktigt att lägga stor vikt på det svenska 
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språket för att förbereda eleverna för samhället men även en integration med förstaspråkselever 
(a.a). Den klass som studien utgick ifrån var alla andraspråkselever. De har inga 
förstaspråkselever att hinna ikapp då det på skolan enbart går andraspråkselever. Men skolan 
sträcker sig enbart till årskurs sex och därefter kommer eleverna att hamna på en ny skola, där de 
kommer att komma i kontakt med förstaspråkselever.  

8.2 Vilket resultat visar eleverna när de lär sig via IKT kontra traditionellt 
läromedel? 
Vi vill påpeka att vi har tolkat resultatet av studien med försiktighet eftersom resultatet enbart 
grundar sig på 20 elevers deltagande. Studien har vidare gjorts på ett mycket begränsat material 
samt under en mycket begränsad tid. Här nedan redovisar vi vad resultatet av 
interventionsstudien visar.  
 
Eleverna i kontrollgruppen ökade sitt ordförråd från 5,8 ord/elev till 6,8 ord/elev, alltså med ett 
ord/elev. Interventionsgruppen däremot ökade från 6,2 ord/elev till 11,6 ord/elev, alltså dryga 
fem ord/elev. Utifrån resultatet kan man se att interventionsgruppen lärde sig flest ord. De elever 
som visade sämst resultat på både för- och eftertestet var de elever som nyligen hade kommit in 
till klassen från förberedelseklassen. Resultatet visar att hypotesen, som ställdes innan studiens 
genomförande stämmer. Hypotesen grundade sig på att interventionsgruppen skulle lära sig flest 
ord eftersom de även fick lära sig orden auditivt, vilket kontrollgruppen inte fick. Vi tror att detta 
är en av anledningarna till att interventionsgruppen visade ett bättre resultat på eftertestet, det vill 
säga kunde flest ord. Dessutom fick de använda sig av ett varierat arbetssätt, vilket visade sig 
vara spännande och intressant för eleverna. Vi tror därför att även kontrollgruppen hade uppnått 
ett bättre resultat om de fått använda sig av samma program. Men som vi skrev tidigare i 
metodkapitlet är reliabiliteten i vår studie inte så hög. Kanske hade kontrollgruppen presterat 
bättre om undersökningen genomfördes under ett annat tillfälle eller med en annan grupp elever, 
t.ex. äldre elever (Bryman 2004). Detta kan man även koppla till Alexandersson, Linderoth & 
Lindö (2001) som skriver att IKT inte förutsätter ett bättre inlärningsresultat eller en bättre 
undervisning. Det som däremot är avgörande för en bättre undervisning är hur kunskapsinnehållet 
struktureras, det vill säga på vilket sätt IKT används i undervisningen (a.a). Likaså är det viktigt 
att läraren reflekterar över syftet med datoranvändningen i undervisningen. När syftet är kartlagt 
leder detta till en positiv inlärning (Skolverket 2007). Vårt syfte med programmet som 
interventionsgruppen fick använda sig av grundade sig på en varierad och intresseväckande 
undervisning. Dessutom fick eleverna även tillfälle att öva in orden auditivt och visuellt. Den 
traditionella undervisningen bygger enligt vår erfarenhet ofta enbart på det visuella. Vi tror att om 
eleverna får använda flera sinnen i undervisningen främjar detta inlärningen. Vi har valt att 
använda IKT som ett komplement till undervisningen där eleverna även fick möjlighet att öva 
ordinlärning via traditionella läromedel under övningstillfällena.   
 
 
Ett varierat arbetssätt ger undervisningen ett nytt innehåll, vilket vi även tror ökar elevernas 
motivation. Vidare leder motivationen till att inlärningsresultatet ökar i en positiv riktning. Enligt 
Viberg (1993) är ordförrådet den viktigaste faktorn för andraspråksinlärares skolframgång. 
Ordförrådet utökas genom hela livet och skolan är en institution där ordförrådet utvecklas som 
mest. Andraspråkselever, som har ett vagt ordförråd behöver alltså fylla på basordförrådet med 
ord som fungerar som vardagliga ord för förstaspråksinlärare, vilka redan har tillägnat sig detta 
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ordförråd innan de börjar grundskolan. Förutom detta basordförråd måste de även lära sig de 
tusentals ord som tillhör det utbyggda ordförrådet. Dessa ord tillägnar sig förstaspråkselever när 
de börjar skolan (a.a). I vår studie låg fokus på en uppbyggnad av 23 basord ifrån köket, så 
kallade kända ord. Med kända ord avses allmänna och kända ord som till exempel vardagliga och 
vanligt förekommande substantiv (Holmegaard & Wikström 2004). Vi valde att arbeta med just 
dessa ord eftersom de är så pass vanligt förekommande ord som eleverna kan dra stor nytta av.  
   
Enligt Tilläggsdirektivet till utredningen om en ny lärarutbildning (Dir. 2008:43) betonas IKT 
som ett användbart verktyg då det är avgörande för en delaktighet i dagens samhälle, som präglas 
av modern teknik. Därför är det viktigt att eleverna redan i skolan får möta olika IKT-verktyg 
samt att läraren även besitter goda kunskaper för att kunna presentera dessa verktyg för eleverna. 
Läraren ska även förse eleverna med givande Internetsökning men även upplysa eleverna om de 
faror som kan förekomma på Internet (a.a). Även den nya läroplanen, Lgr11, betonar teknologins 
användning i skolan där varje elev efter genomgången grundskola ska kunna använda IKT som 
ett verktyg för att inhämta kunskaper och främja lärandet (Skolverket 2010). Vi tycker likaså att 
även andraspråkselever som till exempel går i förberedelseklassen ska få tillfälle att bekantas med 
dagens teknologi. Det är speciellt viktigt att de får använda IKT som ett verktyg för att på egen 
hand kunna inhämta kunskaper och främja sin inlärning. Även Svensson (2008) argumenterar för 
att IKT bör implementeras i undervisningen eftersom Internet är ett välkänt verktyg som används 
flitigt i samhället. Därför är det enligt Svensson väsentligt att Internet tillgodoses i 
undervisningen (a.a). ITiS poängterar vikten av att alla elever har tillgång till dator och 
informationsteknologi. Även Jedeskog (2005) menar att IT är ett viktigt verktyg som bör 
tillgodoses i skolan.  

8.3 Materialdiskussion 
Eftersom vi har använt en hel del egentillverkat material följer här nedan en materialdiskussion 
där vi kritiskt granskar vårt material.  
 
En del elever svarade fel på några frågor på det första övningstillfället där några elever svarade 
till exempel kruka i nedanstående exempel:  

13. Linus stekte grönsakerna i en ________________. 
a) kruka b) skrivare c) stekpanna 
 
Anledningen till att eleverna svarade kruka tror vi var för att de inte visste var en kruka var för 
något. Vid konstrueringen av arbetsmaterialet hade vi sett till att inte använda ord som vi fann var 
för svåra för eleverna. Om vi hade valt ord som vi fann att eleven inte kände till hade detta 
kunnat resultera i att eleven väljer det ordet eftersom eleven inte känner till det ordet. Flertalet av 
eleverna kom inte ihåg något ord vilket gjorde att vi fick rita en bild till det ordet för att eleven 
skulle förstå.  

Konstrueringen av för- och eftertest kan i dagsläget kritiseras. Kanske hade eleverna visat bättre 
resultat om testet utformats på ett annorlunda sätt. Ett exempel utdraget från testet är 
nedanstående mening: 

Lina stekte sina ägg i _______________. Men för att kunna steka äggen behöver Lina en  
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_______________. 

Problemet som en del elever stötte på med ovanstående mening var att de hade svårt för att förstå 
vad Lina behövde för att kunna steka äggen. En elev svarade stekare istället för spis. Kanske 
eleven kunde ordet spis men att meningen var för dåligt utformad.  

8.4 Metoddiskussion 
Kvantitativ metod lämpade sig bra för denna undersökning. Däremot kan valet av 
interventionsstudie kritiskt diskuteras eftersom eleverna egentligen bör ha en datorvana och ha 
testat programmet ett antal gånger innan. De deltagande eleverna i vår studie har en någorlunda 
datorvana hemifrån men de har inte haft tillfälle att få testa programmet så många gånger som är 
önskvärt på grund av den tidsperiod vi har fått för studien. En annan nackdel med 
interventionsstudie är att denna typ av studie är väldigt tidskrävande. Vi valde att hålla i totalt 
fem tillfällen som spred ut sig på hela fyra veckor. Med tanke på den korta tidsperiod vi har för 
uppsatsen tog undersökningen alldeles för lång tid. En annan nackdel med en så pass 
tidskrävande och omfattande undersökning är att eleverna ibland blev en aning trötta på att få 
arbeta med samma ord hela fem gånger. Vi försökte att hålla övningspassen korta och varierande 
för att de inte skulle finna det hela tråkigt.  

Vi valde även att ställa kontinuerliga frågor till eleverna om deras inställning till materialet under 
de olika tillfällena. Vi ville få en bild av vilket tillfälle som de fann var roligast och varför. Vi 
kunde ha fått en bild av deras synpunkter genom en kvalitativ metod, som till exempel enkät eller 
intervjuer. Men på grund av tidspressen och att eleverna skulle iväg på lov dagen därpå valde vi 
att inte fördjupa oss inom detta område.  

8.5 Begränsningar i studien samt förslag till fortsatt forskning 
Som fortsatt forskning hade det varit intressant att genomföra en mer omfattande undersökning 
och följa andraspråkseleverna under en längre tidsperiod. Eleverna hade kunnat arbeta med till 
exempel ordinlärningen under några månader där man följer kontrollgruppen och 
interventionsgruppen och sammanställer resultatet utifrån en längre tidsperiod. Vidare hade det 
varit väldigt intressant att se vilka andra fördelar IKT har i lärandet hos andraspråkselever. Kan 
ordinlärningen främjas på ett annat sätt, till exempel genom storyline eller photostory? Hur kan 
eleverna på ett individuellt plan och i samarbete med kamraterna arbeta med uttalsträning på 
datorn? Ytterligare en studie hade kunnat vara att integrera föräldrarna i skolverksamheten 
genom IT. Om barnen har tillgång till dator hemma kan de få hemläxor som de ska lösa på 
datorn, tillsammans med föräldern/föräldrarna.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Förtest/Eftertest 
 

Lucktest på ord i köket 
 

Vissa ord saknas. Fyll i ditt förslag med hjälp av bilderna på baksidan av pappret! 
 
1. Lina använde en _______________ för att skära osten men orkade inte tvätta den utan la  
 
in den i _______________. 
 
2. I _______________ fanns mycket mat. Där fanns grönsaker, fisk, ägg och mycket annat. 
 
3. Lina stekte sina ägg i _______________. Men för att kunna steka äggen behöver Lina en  
 
_______________. 
 
4. För att skära morötterna behöver Linus använda en _______________. Men eftersom han  
 
är försiktig vill han skära morötterna på en _______________. 
 
5. Många vuxna som dricker kaffe dricker ur en _______________. 
 
6. I skolan får barnen inte äta med händerna utan de får använda _______________ .  
 
7. Linas kalla mat fick hon värma i en _______________. 
 
8. Linus dricker vatten ur sitt _______________. 
 
9. Kaffet lät Lina koka i en _______________. 
 
10. För att dricka vin behöver man ett _______________.  
 
11. Lina ska koka ris i en stor _______________ till middagen. 
 
12. När Lina skulle laga pannkakor behövde hon en _______________ för att vända dem,  
 
sen la Lina upp pannkakorna på fyra _______________. 
 
13. Vi fick hälla upp den varma gröten på våra tallrikar med hjälp av en _______________. 
 
14. När Linus hade diskat klart satte han disken i _______________ som stod på  
 
_______________. 
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15.När disken hade torkat satte Lina in tallrikarna i _______________ och besticken la hon  
 
ner i _______________. 
 
16. Efter att Linus hade diskat fick han torka händerna med en _______________. 
 
17. För att grädden till Linas tårta skulle bli tjock fick hon använda en _______________ 
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Bilaga 2 - Övningstillfälle 1 
 

Övning 1 
 

Välj rätt ord och skriv ordet på den tomma rutan. Välj bland orden a), b) eller c). 
 
1. Lina torkade händerna med en ________________. 
a) filt b) handduk c) gardin 
 
2. Efter att barnen hade ätit fick mamma Lena tvätta de smutsiga  
 
________________. 
a) tallrikarna b) sofforna c) speglarna 
 
3. Linus använde en ________________ för att skära köttet. 
a) sked b) gaffel c) kniv 
 
4. Kniv, gaffel och sked kallas även för ________________. 
a) skål b) bestick c) blomma 
 
5. Kall mat kan man värma i en ________________. 
a) mikrovågsugn b) fåtölj c) brödrost 
 
6. I Linas stora ________________ låg alla tallrikar och glas.  
a) brevlåda b) duk c) skåp 
 
7. Linus ska koka potatis. Han kokar potatisen i en ________________. 
a) stekpanna b) kastrull c) torktumlare 
 
8. De nytvättade tallrikarna och glasen låg och torkade på vårt ________________. 
a) tvättkorg b) spis c) diskställ 
 
9. Lina använde en ________________ när hon skulle vända på pannkakan som låg i stekpannan.  
a) högtalare b) stekspade c) plåtburk 
 
10. Efter middagen la Linus in den smutsiga disken i ________________. 
a) badkaret b) diskmaskinen c) skålen 
 
11. Lina vispade äggen med en ________________. 
a) sked b) strykjärn c) visp 
 
12. Anna hade handlat och plockade in maten i ________________. 
a) kylskåpet b) skrinet c) handväskan 
 
13. Linus stekte grönsakerna i en ________________. 
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a) kruka b) skrivare c) stekpanna 
 
14. Vin dricker men ur ett speciellt glas som kallas ________________. 
a) vinglas b) skåp c) element 
 
15. Lina lagade mat på ________________. 
a) tvättmaskinen b) toaletten c) spisen 
 
16. På ________________ står diskstället. 
a) byrån b) boken c) diskbänken 
 
17. När man ska skära grönsaker behöver man en ________________. 
a) gungstol b) matberedare c) skärbräda 
 
18. Linus kokar kaffe i en ________________. 
a) kaffepanna b) stekpanna c) garderob 
 
19. Lina drack vatten ur ett ________________. 
a) vinglas b) vattenglas c) piano 
 
20. När man ska skära ost behöver man en ________________. 
a) fickkniv b) osthyvel c) tumstock  
 
21. Linus la ner besticken i  ________________. 
a) brunnen b) cykelkorgen c) lådan 
 
22. Kaffe dricker man ur en ________________. 
a) kopp b) borrmaskin c) skål 
 
23. Lina använder en ________________ när hon ska ta den varma gröten.  
a) såg b) stekspade c) slev 
 
 
Repetition av orden. Kommer du ihåg vilket ord som ska stå i den tomma rutan utan att få 
alternativ denna gång? Försök! 
 
De ord som du ska använda är: 
bestick, diskmaskin, diskbänk, diskställ, handduk, kaffepanna, kastrull, kniv, kopp, kylskåp, låda, 
mikrovågsugn, osthyvel, tallrikar, skåp, skärbräda, slev, spis, stekpanna, stekspade,  
vattenglas, vinglas, visp 
 
1. Linus använde en ________ för att skära köttet. 
 
2. Efter middagen la Linus in den smutsiga disken i _____________________.  
 
3. När man ska skära grönsaker behöver man en __________________.  
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4. De nytvättade tallrikarna och glasen låg och torkade på vårt ________________.  
 
5. Lina hade handlat och plockade in maten i __________________.  
 
6. Vin dricker men ur ett speciellt glas som kallas ____________.  
 
7. Kall mat kan man värma i en ______________________.  
 
8. Kaffe dricker man ur en ________.  
 
9. Linus kokar kaffe i en __________________.  
 
10.  Lina använde en _______________ när hon skulle vända på pannkakan som låg i 
stekpannan.  
 
11. Linus stekte grönsakerna i en ________________.  
 
12. Linus ska koka potatis. Han kokar potatisen i en _______________.  
 
13. När man ska skära osten behöver man en ________________.  
 
14. Lina vispade äggen med en _________.  
 
15. På ________________ står diskstället. 
 
16. Lina använder en _________ när hon ska ta den varma gröten. 
 
17. Lina torkade händerna med en ________________. 
 
18. Linus la ner besticken i  ______________.  
 
19. Kniv, gaffel och sked kallas även för ______________.  
 
20. Lina drack vatten ur ett _______________.  
 
21. Efter att familjen Nilsson hade ätit fick mamma Lena tvätta de smutsiga  
 
_________________.  
 
22. Lina lagade mat på ______________.  
 
23. I Linas stora ___________ låg alla tallrikar och glas.  
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Bilaga 3 - Övningstillfälle 2   Övning 
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Bilaga 4 - Material till kontrollgruppen 
 
 

Memoryspel 
 
Gör ett eget memoryspel av orden tillsammans med din klasskamrat. Rita varje ord på den stora 
lappen. Skriv sen ordet till bilden på den lilla lappen.  
 
Person 1 har orden:  
handduk, tallrikar, kniv, bestick, mikrovågsugn, skåp, kastrull, diskställ, stekspade, diskmaskin, 
låda, slev 
 
Person 2 har orden:  
visp, kylskåp, stekpanna, vinglas, spis, diskbänk, skärbräda, kaffepanna, vattenglas, osthyvel, 
kopp 
 
 
Memoryspelet går till på så sätt att ni ska para ihop rätt bild till rätt ord, till exempel: 
 

osthyvel    
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Bilaga 5 - Material till interventionsgruppen 
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