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Abstrakt 
Denna studies syfte är att undersöka hur svenska som andraspråkslärare på högstadiet 

använder datorer i sin undervisning samt vilka attityder de har till datorerna. För att uppnå 

syftet valdes en kvalitativ metod. Fyra lärare, verksamma inom en och samma kommun, 

intervjuades. Under intervjuerna användes en halvstrukturerad intevjuguide som är 

baserad på Palmgren & Johansson (2012).  

 

Undersökningens resultat visade att lärarna använder datorerna ofta i undervisningen. 

Översättning är det som datorerna används till mest i svenska som 

andraspråksundervisningen. Andra datorfunktioner som används frekvent är 

textskrivning och inlämning av uppgifter och respons från lärarna till eleverna. I 

Johansson & Palmgrens (2012) undersökning om datoranvändningen i svenska framkom 

det att datorerna mest används till att skriva texter och till att söka efter information. 

Datoranvändningen i svenska som andraspråk skiljer sig således från datoranvändningen 

i svenska. Lärarna är alla positiva till datoranvändningen. De största fördelarna anses vara 

de ovannämnda funktionerna. Den främsta nackdelen med datorerna anses vara 

distraktioner som kan utgå från datorn, till exempel när datorn används till annat än 

skolarbete under lektionerna.  
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1 Inledning 

Datorer, smartphones, surfplattor och internet har fått en mycket viktig roll i dagens 

samhälle. De har blivit en stor del av vårt sociala liv tack vare alla 

kommunikationsmöjligheter så som e-mail, chattar och videosamtal. IT, ett 

samlingsnamn för tidigare nämnd teknisk utrustning och internet, har även möjliggjort 

flera olika sätt att arbeta. Idag sköts mycket automatiskt med datorer och inte manuellt.  

Utöver de nya kommunikationsmedlen och arbetssätten så har internet blivit en stor källa 

till information. Datorns utveckling har påverkat mycket i våra liv och så även skolan och 

utbildningen. I denna uppsats kan ordet dator referera till både en bärbar dator och en 

surfplatta. 

Under tidigt 2010-tal började datorsalarna överges och varje elev fick varsin 

dator. Under denna period minns jag som elev att man diskuterade datorer som ett medel 

för att rekrytera elever istället för att diskutera hur datoranvändningen kunde lyfta 

undervisningen. 2012 påbörjade jag på min lärarutbildning och sen dess har intresset för 

datorn som arbetsmedel inom undervisningen växt. I C-uppsatsen 

; El ordenador, un recurso en el aprendizaje y la enseñanza de ELE (Olsen, 

2014), undersökte jag hur datoranvändningen påverkar elevers motivation och resultat i 

spanskundervisning på högstadiet och gymnasiet. Resultatet av denna undersökning 

visade bland annat att datorn användes lite. Detta tillsammans med mina erfarenheter från 

gymnasietiden har fått mig att fundera mycket på datoranvändningen i skolan, vad är 

syftet? 

 Som framtida lärare i svenska som andraspråk vill jag lära mig hur jag 

använder datorn för att optimera elevernas utveckling. Därför bestämde jag mig tidigt att 

jag ville utnyttja denna uppsats till att fördjupa mig i datoranvändning i svenska som 

andraspråkssundervisningen. För att få inspiriation sökte jag efter litteratur som på något 

sätt berör detta ämne. I detta sökande fanns uppsatsen Datoranvändning i 

svenskundervisningen (Johansson & Palmgren, 2012). Denna uppsats har kommit att 

inspirera föreliggande uppsats mycket. Deras arbete inriktar sig på hur datorn används i 

svenskundervisningen på gymnasiet medan detta arbete inriktar sig på hur den används i 

svenska som andraspråksundervising på högstadiet. Svenska som andraspråk och svenska 

är två ämnen med flera likheter och skillnader. Det kan därför vara intressant att se om 

dessa likheter och skillnader påverkar datoranvändningen. Mig veterligen kan denna 

uppsats ses som ett pionjärarbete inom datoranvändningen i svenska som andraspråk. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att  undersöka hur svenska som andraspråkslärare använder 

datorn i sin undervisning samt att utreda vilka attityder lärarna har  till användningen av 

datorer i undervisningen. 

 

Uppsatsens två frågeställningar lyder: 

 

 Hur  använder högstadielärare datorn i sin undervisning i svenska som 

andraspråk? 

 Vilka attityder har svenska som andraspråkslärare på högstadiet till  

datoranvändningen? 

 

 

3 Bakgrund 

3.1 Datorn i skolans styrdokument 

Datoranvändningen är förankrad i skolans styrdokument, dels i de övergripande målen 

och riktlinjerna och i kursplanen för svenska som andraspråk. Det kan vara intressant att 

se vilka krav som ställs från myndigheterna när de gäller datoranvändningen när man 

analyserar svenska som andraspråkslärarnas faktiska användning. 

 
3.1.1 Läroplanen för grundskolan 2011 

I Läroplanen för grundskolan 2011 (LGR11) finns det ett kunskapsmål som behandlar IT: 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande”(Skolverket, 2011:14). Rektorn har ett speciellt ansvar vad det gäller tillgången 

till annat stöd för att eleverna själva ska kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel 

datorer. Lärarna å andra sidan har ansvar för att eleverna ska få pröva olika arbetssätt 

(Skolverket, 2011). Datoranvändningen kan erbjuda flera olika arbetssätt och kan därför 

vara ett viktigt verktyg för att kunna variera undervisingen. 

 I LGR11 står det även att ”skolan ska förmedla de mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver” 

(Skolverket, 2011:9). Man poängtererar att vi lever i en värld med stort informationsflöde 
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och som förändras snabbt. Därför anses det vara viktigt att eleverna skaffar sig metoder 

för att tillägna sig ny kunskap samt att de utvecklar sin förmåga att tänka kritiskt 

(Skolverket, 2011). Datorn och internet är en viktig faktor i det stora informationsflödet 

men även en viktig faktor i hela samhället. Därför kan det anses vara angeläget att datorn 

även får ta en stor plats i undervisningen. 

 

3.1.2 Kursplanen för svenska som andraspråk 

Under rubriken syfte framgår det att undervisningen i svenska som andraspråk syftar 

bland annat till att eleverna ska erhålla ”kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar 

information från olika källor” (Skolverket, 2011:234). Datorn är ett verktyg för att söka 

information samtidigt som informationen på internet ofta behöver granskas med ett 

kritiskt öga. För att en elev ska nå betyget E i svenska som andraspråk i slutet av årskurs 

nio ska eleven kunna ”söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat 

urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om 

informationens och källornas trovärdighet och relevans”(Skolverket, 2011:243). 

  

De delar som berör datorer och IT i allmänhet i det centrala innehållet i Kursplanen för 

svenska som andraspråk är: 

 Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för 

språkbehandling i digitala medier. 

 Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 

hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition 

till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att 

planera och genomföra en presentation. 

 Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt 

genom intervjuer. 

 Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med 

ett källkritiskt förhållningssätt (Skolverket, 2011:238f). 

 

3.2 Datoranvändning i skolan 
Skolverket (2013) undersökte IT-använding och IT-kompetens i förskolan, grundskolan, 

gymnasiet, särskolan och i vuxenutbildningen. Resultatet av undersökningen visade att 

30% av de svenska högstadieeleverna använder datorn på de flesta eller nästan alla 
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lektioner i svenska och samhällsorienterande ämnen. Andelen som endast använder 

datorn på några få alternativt inga lektioner var 50% (Skolverket, 2013:68). 

Datorn går att använda till mycket inom skolan som till exempel 

kommunikation mellan lärare och vårdnadshavare och mellan lärare och elev. Enligt 

Skolverket (2013) använde 61% av Sveriges grundskolor en lärplattform för 

kommunikationen mellan lärare och elev år 2012. Vad det gäller kommunikationen 

mellan lärare och vårdnadshavare använder 75% av de kommunala grundskolorna någon 

form av IT-verktyg (Skolverket, 2013:50). Enligt Dawson är e-mail en av de funktioner 

som används mest frekvent av lärare (Dawson, 2008 i Bhalla, 2013). Bhalla (2013) 

undersökte lärares datoranvändning i Indien. Resultatet av studien visade att lärarna bara 

ibland använder datorn för till exempel kommunikation, vilket skiljer sig väsentligt från 

Skolverkets (2013) undersökning. Bhallas (2013) resultat kan dock vara intressant även 

för denna uppsats som undersöker en svensk kontext då de finns elever från många olika 

kulturer i Sverige som därmed har mycket olika erfarenheter av att hantera datorn. 

 Det eleverna använder datorn till mest i undervisningen är, enligt 

Skolverket (2013), att söka information och skriva texter. Under 2012 ansåg nästintill alla 

elever i årskurs 7-9 att de använder datorn till informationssökning och nio av tio 

använder den till uppsatser/inlämningsuppgifter (Skolverket, 2013:70). Dawson (2008, i 

Bhalla, 2013)  bekräftar att informationssök är en av de funktioner som används mest 

frekvent på datorer.  

 Angående informationsökning säger Staffan Larsson i boken Lärande och 

IT att han tror att IT kommer fungera som kunskapskälla och att det kommer ersätta det 

traditionella läromedlet. Internet kommer att fungera som ett gemensamt folkbibliotek 

(Folke-Fichtelius, 2009:98). Kitchakarn (2015) framhäver en annan fördel med datorerna 

gällande information. På datorerna kan man lättare lagra och visa information, vilket gör 

att eleverna kan arbeta effektivare med sina skoluppgifter. Detta styrks även av İşman,  

Çağlar, Dabaj, Altınay, och Altınays (2004 i Kitchakarn, 2015) resultat att datorer 

påverkar elevers produktivitet positivt. 

 Vad det gäller uppsatser och inlämningsuppgifter har  utvecklingen av IT 

ökat möjligheterna för eleverna att vara kreativa. Med dagens utbud av programvaror kan 

man på datorerna skapa olika bilder och ljud och man kan skriva. Genom IT får alla 

möjlighet att utrycka sig (Folke-Fichtelius, 2009:109).  

 Trots att datorn i mångt och mycket står för en varierande undervisning 

visar Håkansson Lindqvists (2015) undersökning att datorn främst används för 
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självständigt arbete. Det framgår även att eleverna inte alltid tar med sig datorerna till 

lektionerna, vilket kan ses som en negativ aspekt. Detta kan bero på att batteriet är slut, 

att de är tunga att bära och att lärarna sällan använder dem i undervisningen. Det 

framkommer inte i undersökningen att eleverna ser samma problem med läroböcker, det 

vill säga att de är tunga att bära eller att de sällan används.  

Sedan 2000-talet har digitalt undervisningsmaterial blivit allt tillgängligare. 

Internet är en stor källa till material. Perselli (2014) framhäver bland annat NE skola, 

nationalencyklopedins hemsida som lärare och skolor kan prenumerera på. NE skola är 

ett digitalt uppslagsverk. Länkskafferiet nämns också. Länkskafferiet innehåller länkar 

till internetbaserat material som är lämpligt för skolarbete. I takt med att antalet datorer 

ökar i de svenska skolorna ökar även mängden digitala läromedel. Läromedelsförlag 

producerar idag dels tryckta läromedel som kompletteras av digitala läromedel och helt 

digitala läromedel (Perselli, 2014).  

 
3.2.1 En-till-en 

En-till-en är en term som står för att samtliga elever på en skola har en personlig dator. 

Enligt Perselli (2014) är en faktor till att skolor satsar på En-till-en dagens tillgång på 

billiga och mindre bärbara datorer samt fungerande trådlösa nätverk. Redan 1996 började 

ett projekt med En-till-en på en svensk skola. Även i USA genomfördes projekt med En-

till-en under slutet av 90-talet. Resultatet av ett projekt i delstaten Maine, där alla sjunde 

och åttonde klassare fick varsin dator, visade att det fanns problem med tekniken 

samtidigt som hälften av lärarna och eleverna ansåg att En-till-en-projektet hade lett till 

förbättringar i undervisningen. Bland annat upplevde lärarna att elevernas motivation 

ökade och att uppgifter genomfördes snabbare och med bättre kvalitet (Silvernail & Lane, 

2004, i Perselli, 2014:8). Problem med teknik framställdes som en negativ faktor även i 

Håkansson Lindqvist (2013). 

 De tre främsta motiven för En-till-en är: att minska den digitala klyftan 

mellan sociala grupper och deras tillgång till informationsteknik (IT), att den yngre 

generationen ska få kunskap om IT samt kunna använda det och att användningen av IT 

ska förbättra undervisningen och elevernas lärande och resultat (Valientes, 2010). Även 

Penuel (2006) instämmer i ovannämna motiv (Penuel, 2006 i Håkansson Lindqvist, 

2013). Det finns dock studier som tyder på att datorerna har minimal effekt på elevernas 

akademiska resultat (Cuban, 2001 i Håkansson Lindqvist, 2013). 

En-till-en satsningar verkar leda till att elever använder datorn mer när de 

arbetar med olika arbetsuppgifter än om det inte hade haft varsin personlig dator. Detta 
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visar Skolverkets undersökning från 2012. Undersökningen visar även att detta framför 

allt gäller grundskolor (Skolverket, 2013:71).  

 

3.2.2 Användbara datorfunktioner för andraspråksundervisningen  

Internet är idag en av de viktigaste källorna för information och medlen för 

kommunikation. På internet finns chattar, bloggar, sociala medier, elektroniska ordböcker 

och textuppläsning (Domeij & Karlsson, 2013:519). I detta avsnitt kommer flera konkreta 

digitala funktioner presenteras som kan underlätta undervisningen i svenska som 

andraspråk. Dessa kommer att presenteras för att ge en överblick hur datorn kan användas 

i svenska som andraspråkundervisningen. 

 Milotec (2012) listar hemsidor och funktioner på Internet som kan hjälpa 

andraspråkselever i deras språkinlärning. Hon nämner bland annat Youtube (kortfilmer 

på svenska), Wikipedia (texter på svenska), digitala läromedel (text, ljud, bild, film), 

lättlästa onlinetidningar (till exempel 8 sidor och Aftonbladet), radionyheter (exempel 

Klartext) och ordböcker (exempelvis Lexin). Domeij & Karlsson (2013) tar också upp 

digitala ordböcker och översättningsfunktioner. De nämner bland annat  Google Översätt 

och Microsoft Translate. Dessa två är inte avsedda för att producera goda översättningar 

utan som lässtöd för att kunna förstå texter på ett språk man inte kan. På internet finns 

också hemsidor konstruerade som ordböcker. Domeij & Karlsson (2013) tar likväl som 

Milotec (2012) upp Lexin (www.lexin.nada.kth.se). Lexin är en svensk ordbok där man 

kan välja bland ett tiotal  olika språk. Den ger både god böjningsfunktion, fras- och 

sammansättningsexempel och orduppläsning. Utöver detta har hemsidan något som kallas 

för bildteman och animationstemann. Bildteman är en funktion som innehåller 1700 

bilder. Trycker man på en bild får man höra ordet på svenska. Animationsteman fungerar 

ungefär likadant. Man kan välja bland flera hundra videosekvenser som illusterar verb 

och så får man höra verbet på svenska. Andra digitala ordböcker som nämns i Domeij & 

Karlsson (2013) är Svenska akademiens ordlista (saol.se) och SAOL Plus som finns som 

en gratisapp. I appen finns ordklasser angivet för samtliga uppslagsord, liksom alla ordens 

böjningsformer. 

Domeij & Karlsson (2013) beskriver även flera hemsidor med 

synonymlexikon. Till exempel så finns Synonymer.se som är en Svensk och engelsk 

synonymordbok och Folkets synonymlexikon Synlex (lexin.nada.kth.se/synlex.html). 

Vad det gäller stavnings och grammatikkontroller tar Domeij & Karlsson 

upp Microsoft Words funktion, men nämner att det idag även finns i många webbläsare, 

e-postprogram och i programpaketet Open Office (openoffice.org). Dessa program 

http://www.lexin.nada.kth.se/
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hjälper till och markerar slarvfel, vanliga stavfel, enkla syntaktiska fel och andra ytliga 

fel. För svensk grammatikövning rekommenderar Domeij & Karlsson (2013) Gramte 

(projects.sol.lu.se/gramte) och Grammatiska grunder (hum.gu.se/om-

fakulteten/internt/it-tjanster/grammatiska-grunder). Milotec (2012) skriver att det finns 

många webbsidor där man kan träna på grammatik. Hon lyfter fram Digitala spåret 

(www.digitalasparet.se). 

Domeij & Karlsson (2013) rekommenderar även Utbildningsradion (ur.se) 

och talsyntes. Utbildningsradion har särskilda temasidor för svenska som andraspråk med 

tv-serier, filmer, radioteater och mycket annat som man kan använda fritt i 

undervisningen. Talsyntes kan vara ett hjälpmedel för personer som har svårt att läsa. Det 

är en lyssnafunktion med automatiskt uppläst tal.  Talsynteser markerar oftast fortlöpande 

i texten vad som läses upp. Ett komplement till talsyntes kan vara nedladdningsbara 

ljudfiler (Domeij & Karlsson, 2013).   

   

3.3 Attityder till datoranvändning i skolan  

I Skolverkets undersökning som genomfördes 2012 (utgiven 2013) framgår det att det 

finns ett stort engagemang för IT och åsikterna är många. Många lärare anser att IT har 

en stor potential även om de inte tycker att IT är ett självändamål utan att det måste 

användas på rätt sätt. Nackdelar som nämns av lärare kan bland annat vara att utrustningen 

inte fungerar tillräckligt bra samt att eleverna använder sociala medier under lektionstid. 

Flera lärare anser att sociala medier, som facebook till exempel, lätt distraherar eleverna 

och att det stör undervisningen (Skolverket, 2013:79). 

Bland samtliga grundskole- och gymnasielärare, tycker närmare fyra av tio 

att datorerna och tekniken i stor utsträckning är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg 

(Skolverket, 2013:77).  Lärarna är däremot tveksamma till att IT-använding utvecklar 

elevernas kommunikations- och samarbetsförmåga. Grundskolelärarna tycker dock att 

användningen av IT har lett till en ökad motivation bland eleverna, en utveckling av 

förmågan till källkritik men det har också stimulerat lärandet (Ibid:77). 

Under ett En-till-enprojekt i Umeå undersökte Håkansson Lindqvist (2015) 

elevernas attityder till datorerna. Resultatet visade att eleverna tyckte att 

datoranvändningen gjorde undervisningen mer varierande, roligare och gav dem mer 

ansvar. Även Mabry & Snows (2006) framhäver att en datorbaserad undervisning gör 

eleverna mer ansvarstagande (Mabry & Snow, 2006 i Håkansson Lindqvist, 2013). I 

Håkansson Lindqvist (2013) framgår även att eleverna såg följande fördelar; tillgången 

http://www.digitalasparet.se/
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på information och skrivförmåga. De nackdelar som fanns var enligt eleverna; svårigheter 

att fokusera, tekniska problem samt att eleverna och lärarnas IT-kunskaper inte låg på 

samma nivå. Flera av eleverna i Håkansson Lindqivst studie (2015) såg även datorn som 

en distraktion. I klassrumsobservationerna framkom det att ickeskolrelaterade aktiviter 

skedde i klassrummet, som till exempel sociala medier.  

Kitchakarn (2015) har också undersökt elevernas attityder till 

datoranvändningen i engelskundervisningen. Resultatet av den studien överens stämmer 

till stor del med Håkansson Lindqvists (2015). Informanterna i Kitchakarns (2015) 

undersökning hade en positiv attityd till datoranvändningen. Eleverna anser att datorn 

hjälper dem i deras språkutveckling då de kan lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva 

engelska tack vare verkliga situationer via internet (Kitchakarns, 2015). 

Datoranvändningen kan därför anses vara extra fördelaktig i språkundervisningen.  

  

3.4 Datoranvändning i svenskundervisningen (Johansson & Palmgren, 
2012) 

Johansson och Palmgren skrev 2012 uppsatsen Datoranvändning i 

svenskundervisningen: fem gymnasielärares uppfattningar om datorns möjligheter och 

hinder i vilken de undersökte hur lärarna använde datorerna i svenskundervisningen på 

gymnasiet samt vilket förhållningssätt lärarna på gymnasiet har till datoravändningen. För 

att nå sitt syfte valde de att att intervjua fem gymnasielärare. Resultatet av studien visade 

att lärarna använder datorn i undervisningen men i varierande utsträckning. Samtliga fem 

använde den dock mestadels till att skriva texter och till att söka efter information. 

Grammatik nämndes som ett område där datorn användes mindre av alla lärare. Vad det 

gäller förhållningssätt och attityder var lärarna övervägande positiva till datoranvändning 

i undervisningen. Enligt lärarna är fördelarna med användningen av datorer att det dels 

underlättar redigering av texter och dels att de underlättar sökandet efter information. 

Nämda nackdelar, å andra sidan, kan vara att datorerna ibland kan störa undervisningen 

samt att de ställer höga krav på källkritik.  
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4 Metod 

I detta kapitlet kommer uppsatsens metod, deltagare och intervjuguide att presenteras, 

följt av studiens validitet och reliabilitet. Slutligen kommer studiens genomförande och 

analys att presenteras.  

 

4.1 Metodval 

För att uppnå uppsatsens syfte valdes en kvalitativ metod. Mer exakt användes 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Enligt Trost (1997) använder man kvalitativa 

intervjuer när man vill förstå hur informantens värld ser ut, hur hen tänker och känner och 

vilka erfarenheter hen har (Trost, 1997:24). Därför ansågs kvalitativ intervju vara en väl 

motiverad metod till uppsatsen båda frågeställningar.  

Under intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide. 

Intervjuguide är tagen från Johansson & Palmgren (2012) och har därefter anpassats till 

svenska som andraspråksämnet samt fått en annan layout, se kapitel 4.3 nedan och Bilaga 

C. Den insamlade datan analyserades utifrån en tematisk analys. 

 

4.2 Studiens deltagare 

Denna studie bygger på intervjumaterial från fyra intervjuer med fyra informanter. Via 

internet sökte jag efter högstadieskolor i västra Sverige. Det omkonstruerade och 

anpassade missivet mejlades ut till fyra lärare. Missiviet (se Bilaga A) innehåller en 

presentation av mig och uppsatsen samt information om intervjun, som till exempel att 

den kommer spelas in, är frivillig och tar cirka 40 minuter. Samtliga lärare valde att ställa 

upp på en intervju.  

Informanterna arbetade alla på högstadieskolor inom en och samma 

kommun i sydvästra Sverige. De har även gemensamt att de framför allt undervisar 

nyanlända. Två informanter, C och D, arbetade på samma högstadie. Nedan följer 

information om informanterna. 

 

 Lärare A. Kvinna. Har undervisat i sex år, samtliga i svenska som andraspråk. 

 Lärare B. Kvinna. Har undervisat i 30 år varav fem år i svenska som andraspråk. 

 Lärare C. Kvinna. Har undervisat i fem år varav ett år i svenska som andraspråk. 

 Lärare D. Kvinna. Har undervisat i åtta år, samtliga i svenska som andraspråk. 
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Uppsatsen har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, u.å.). 

De utgår ifrån fyra huvudkrav, Informationskravet, Samtyckekravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 

måste informera informanten om dess uppgift i undersökningen och vilka villkor som 

gäller. De ska även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. Detta gjordes delvis i missivet (se Bilaga A) som mejlades ut samt i 

inledningen av intervjun. Samtyckekravet handlar främst om att informanten måste ge sitt 

samtycke till att delta, informanterna fick skriva på ett medgivande (se Bilaga B) innan 

intervjun började. Konfidentialitetskravet innebär följande: ”Alla uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter 

som kan uppfattas vara etiskt känsliga”. Lärarna har sedan de tackade ja till deltagande 

behandlats som Lärare A, B, C och D i allt arbetsmaterial. I uppsastsen har hänsyn tagits 

till att inte skriva känsliga uppgifter som kan identifieras och spåras tillbaka en enskild 

informant. Fjärde och sista kravet, Nyttjandekravet, innebär att man inte får lämna ut eller 

använda uppgifter om enskilda för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften (Vetenskapsrådet, u.å). De inspelningar som gjordes under intervjuerna har 

raderats. Anteckningar från intervjuerna samt transkriberingarna av intervjuerna kommer 

inte att lämnas ut under några omständigheter. 

 

4.3 Studiens intervjuguide 
Att använda en halvstrukturerad intervju betyder enligt Gillham (2008) att man ställer 

öppna frågor och att samtliga informanter får samma frågor. Eftersom frågorna är öppna 

kan svaren vara väldigt skilda och belysa olika saker därför använder man sig av 

följdfrågor för att säkerställa att ingen viktig information missas.  

Intervjuguiden som använts i denna undersökning har som tidigare beskrivit 

sin grund i Johanssons & Palmgrens (2012) intervjuguide. Guiden anpassades till svenska 

som andraspråksämnet och fick en annan layout (se Bilaga C). Guiden konstruerades som 

en tabell med en kolumn med frågor, en kolumn med ”check” och en kolumn med 

anteckningar. Tack vare kolumnen med ”check” kunde jag lätt ”checka av” när jag fått 

svar på en fråga samt göra små anteckningar under intervjuns gång. Genom att ”checka 

av” frågorna undvek jag att glömma någon fråga.  

De frågor som lades till är ”Tror du datoranvändningen skiljer sig mellan 

svenska som andraspråk och andra ämnen?” och ”Ser du några fördelar/nackdelar med 
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att använda datorn på just svenska som andraspråkslektionerna?”. Den första frågan, 

”Tror du att datoranvändningen skiljer sig mellan svenska som andraspråk och andra 

ämnen?”, lades till för att se om lärarna upplever att andra ämnen har andra förutsättningar 

för datoranvändningen. Den andra frågan, ”Ser du några fördelar/nackdelar med att 

använda datorn på just svenska som andraspråklektionerna?”, adderades för att se om 

lärarna anser att det finns några direkta fördelar/nackdelar med att använda datorn på 

svenska som andraspråkslektionerna. 

Två frågor togs bort från Johansson & Palmgrens (2012) intervjuguide. Den 

första var vilket program läraren undervisar på, då denna uppsats riktar sig mot svenska 

som andraspråkslärare på högstadiet där man inte undervisar på ett visst program. Den 

andra frågan som tagits bort är ” Har du något motstånd till att använda datorer?”. Frågan 

är intressant men att ställa den till en informant känns stötande. Känner en lärare motstånd 

till datoranvändningen anser jag att det kommer framgå av svaren på de andra frågorna. 

Trost (1997) skriver att man genom att fråga om en individs handlingar även får 

uppfattningar om personens känslor. Genom att fråga till exempel ”Vad gjorde du då?” 

får man fram mer information istället för att fråga ”Hur kände du dig?”.  

Utöver de frågor som lades till och togs bort innehöll denna studies 

intervjuguide samma frågor som Johansson & Palmgrens (2012). För att inleda samtalet 

ombads informanten berätta om en situation där hen anser att hen har använt datorn på ett 

framgångsrikt sätt i undervisningen. Detta följdes sedan av frågor om hur förekomsten av 

datorer ser ut på deras skola, hur datorn används, vilka datorfunktioner används i 

undervisningen, vilka didaktiska mål finns med datoranvändningen och om datorerna 

används mer inom ett område och mindre inom andra med mera. Vad det gäller lärarnas 

attityder ställdes följande frågor: Vilka fördelar/nackdelar ser du med din 

datoranvändning i undervisningen? Har du några förslag på hur de eventuella nackdelarna 

hade kunnat göras bättre? Avslutningsvis ställdes frågan om läraren har något mer att 

berätta. 

 

4.4 Studiens validitet och reliabilitet 
En studie har god validitet när den undersöker det den är avsedd att göra, medan god 

reliabilitet innebär att den valda metoden undersöker frågeställningarna på ett tillförlitligt 

sätt (Patel & Davidsson, 2003). I denna studie, som undersökte hur högstadielärare 

använder datorn i sin undervisning och vilka attityder lärarna har till användningen, 

valdes med validiteten i beaktande att intervjua verksamma svenska som 

andraspråkslärare. Fyra lärare verksamma i en och samma kommun, men fördelade på tre 
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olika högstadieskolor, intervjuades. Lärarna hade således relativt lika villkor för sin 

undervisning och därför kan det vara intressant att få höra hur de valde att använda datorn, 

om deras användning och åsikter om datorer skiljde sig åt.  

 Reliabiliteten handlar som tidigare nämnts om metodens tillförlitlighet. 

Enligt Patel & Davidsson (2003) kan man endast få ett regelrätt mått på reliabiliteten när 

man använder ett instrument som resulterar i att varje informant får ett poäng. När man 

gör en kvalitativ undersökning är det därför svårt att mäta reliabiliteten. Vid intervjuer får 

man istället förlita sig på intervjuarens förmåga att göra korrekta bedömningar när svar 

registreras (Patel & Davidsson, 2003:104). För att  förhindra att några bedömmarfel 

gjordes spelades intervjuerna in. Samtliga fyra informanters svar bedömdes som reliabla. 

Informanterna verkade vilja visa upp en så autentisk bild som möjligt av hur de använder 

datorn i undervisningen.  

 

4.5 Genomförande 
Via mejl bestämdes tid och plats för intervju med informanterna. En informant kunde 

tänka sig att svara på frågor via mejl eller genom ett telefonsamtal. Fördelarna med ett 

telefonsamtal enligt Gillham (2008) är bland annat att man kan reda ut eventuella 

missförstånd, man kan få ledtrådar av tonläget samt att man ofta har lättare för att prata 

än att skriva. Den främsta nackdelen är att intervjuaren inte kan se personen som blir 

intervjuad och dess kroppspråk (Gillham, 2008:143f). Den första intervjun genomfördes 

således via telefon.  

 Telefonsamtalet spelades in med en inspelningsapp. Samtalet började med 

en kortfattat presentation av intervjuaren och undersökningen. Därefter lästes ett 

dokument med information om inspelningen upp, hur informantens uppgifter kommer 

användas (för mer information se Bilaga B) och informanten gav ett muntligt 

medgivande. Därefter startade själva intervjun och inspelningsappen startades. 

De följande tre intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser. 

Informanterna fick själva välja var vi skulle sitta. Även dessa tre intervjuer spelades in. 

Likt telefonintervjun fick informanterna skriva under ett medgivande. Samtliga fyra 

intervjuer följde mer eller mindre intervjuguiden. 

 

4.6 Analys 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de. Då intervjuerna tog mellan 15 och 

20 minuter transkriberades hela intervjuerna. Eftersom transkriberingens fokus låg på vad 

som sades och inte på hur informanterna uttryckte sig och eftersom läsbarheten i 
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transkriberingen prioriterades, uteslöts pauser, tonfall och uttryck som till exempel 

”hmm”.  Transkriberingen utgick således från en skriftspråksnorm (Norrby, 2004). 

De transkriberade intervjuerna analyserades tematiskt. Materialet och den 

tidigare forskning lästes igenom med syftet att välja ut flera huvud- och underteman. 

Hänsyn togs även till studiens syfte när teman valdes. Följande tre huvudteman valdes ut: 

Förekomsten av datorer i svenska som andraspråksundervisningen, Datoranvändningen i 

svenska som andraspråk och Lärares attityder till datoranvändningen. Det andra 

huvudtemat har följande underteman: Översättning, inlämning av uppgifter och respons, 

Skriva och Övriga funktioner. Det tredje huvudtemat har två underteman: Fördelar med 

datoranvändningen och Nackdelar med datoranvändningen. 

 Då teman hade formulerats lästes materialet åter för att välja ut relevant 

data till respektive tema. Materialet till respektive tema sammanfattades därefter med 

egna ord. Flera citat kommer presenteras i resultatdelen. I valet av citat togs hänsyn till 

Dalens (2015) teorier. Hon menar att man ska välja ut citat som antingen fångar upp det 

väsentliga, citat som kan tjäna som exempel för många eller citat som förekommer sällan.  

 

 

5 Resultat 
I detta kapitel kommer den insamlade datan att redovisas. Kapitlet behandlar tre 

huvudteman. Det första är förekomsten av datorer i svenska som 

andraspråksundervsiningen. Datoranvändningen i svenska som andraspråk är det andra 

huvudtemat. Tredje och sista huvudtemat är Lärarnas attityder till datoranvändningen.  

 

5.1 Förekomsten av datorer i skolorna 
Samtliga informanter bekräftar att deras skolor har En-till-en. Skolan som lärare A arbetar 

på skiljer sig från de övriga två skolorna då de har valt att ha ipads istället för bärbara 

datorer. Eleverna på dessa tre skolor får en personlig dator eller Ipad när de börjar i 

årskurs sju och får låna den tills de slutar årskurs nio. Lärare C berättar att de utöver varsin 

dator har flera Ipads i sitt klassrum som de kan använda på lektionerna.  

 

5.2 Datoranvändningen i svenska som andraspråk 

Samtliga lärare uppger att de använder datorn ofta. Svaren varierar ifrån varje lektion till 

att använda datorn flera gånger i veckan. Lärare A skiljer sig från de andra lärarna som 

säger att de använder datorn för att låta eleverna jobba individuellt. Lärare A säger att hon 

använder datorn ofta men att hon mestadels låter eleverna arbeta tillsammans och ha 
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genomgångar med dem utan datorn. Hon använder den när hon måste istället för att 

konstant låta eleverna arbeta individuellt med den. ”Vi, mestadels har vi genomgångar 

och arbetar tillsammans. Det finns ju sådana här appar som man kan jobba med på egen 

hand, språkappar och så. Men jag upplever att eleverna, alltså det blir isolerat 

färdighetsträning och de lär sig inte så mycket på det för de pratar inte och då tänkte jag 

att de kan göra det hemma istället.” Hon framhåller att hon tidigare upplevt att för mycket 

användning av surfplattor inte har lett till någon utveckling av elevernas muntliga 

språkfärdighet. 

 

Jag tycker att jag har gjort misstagen förr att låta dem använda Ipaden för mycket, 

typ när Ipaden kom. De satt bara med den hela tiden och jag tycker att det inte blev 

så stor effekt på deras språk. Det blev mer en tyst utveckling. Nu försöker jag bara 

använda den när man måste. Det kanske låter omodernt och fel men jag upplever att 

det blir bättre att göra så. Alltså just för deras muntliga språkutveckling. 

 

5.2.1 Översättning 

Den datafunktion som används mest av dessa fyra lärare är översättning. Lärarna berättar 

hur översättningsfunktioner snabbt kan hjälpa till vid genomgångar när det dyker upp ord 

och begrepp som eleverna inte kan. Lärare B menar att ”tillgången till översättning är 

mycket smidigare”. Lärarna använder datorn som ett komplement till sin kommunikation. 

Eftersom många elever inte kan tala eller förstå engelska och svenska behöver de 

översättningen för att kunna kommunicera. Lärare D säger att målet med översättningen 

är att eleverna ska öka ordförståelsen.  

Den översättningshemsida som används av samtliga fyra lärare är Lexin 

(www.lexin2.nada.kth.se). Lärare C menar att ”Lexin är det största hjälpmedlet” de har. 

På Lexin kan man översätta ord, men också använda något som kallas för bildtema. 

Funktionen med bildteman används av en lärare. Lärare D berättar om ett annat sätt att 

använda bilder i samband med översättning via Google bildsök. Eleverna skriver in ett 

ord på google och får fram en bild. Läraren tror att många lär sig ord bättre genom att se 

en bild som man kan koppla ihop med ordet. Googles funktion Google Translate nämns 

endast av Lärare A som säger att de använder det när de behöver översätta meningar och 

fraser.   

 Digitala översättningsfunktioner ersätter lexikon i bokform. Lärare D  

berättar att hon har köpt in lexikon på alla språk som deras elever talar, men att de bara 

står och dammar. Hon hade kunnat tvinga eleverna till att använda dem men tror inte att 

hon har blivit särskilt populär då. Endast Lärare B verkar använda lexikon i bokform. Hon 

motiverar det med att ”man får komplettera med att man även lär dem använda lexikon 
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och ordlistor. För det har en annan funktion det här med att man arbetar med bokstäver 

och man lär sig alfabetet.” 

 På frågan om datorerna ersätter någon annan arbetsmetod svarar Lärare D 

att de i vissa fall kan ersätta samtal om ord. ”Det blir ju inte så att man samtalar om 

orden. Att man får gå runt och använda andra ord. Hade man haft mer tid så kanske det 

hade gett mer att man hade diskuterat ett ord. Nu är det lättare att bara trycka och så 

”ah det var en sån”.” 

  

5.2.2 Inlämning av uppgifter och respons 

Tre av fyra lärare berättar att de använder datorn när eleverna ska skicka in uppgifter och 

läraren ska ge återkoppling på dessa. Dock använder de tre lärarna olika funktioner för 

detta. Lärare A berättar att de tidigare använt Google Classroom men att hon och hennes 

elever numera använder facebook. De har dels en grupp där de kan kommunicera och sen 

använder de messengerfunktionen när eleverna skickar in arbeten och läraren ger 

feedback. Denna läraren anser att detta är det smidigaste med datorerna då hon kan 

kommunicera med eleverna även hemifrån. Hon upplever också det underlättare när man 

jobbar med formativ bedömning. Lärare B använder Google Classroom. Eleverna kan 

skicka in uppgifter som läraren kan kommentera och sedan skicka tillbaka. Eleverna är 

grupperade i klasser på Google Classroom vilket gör att läraren kan skicka ut uppgifter 

till alla elever samtidigt. Lärare C berättar att de använder mejl när det gäller att skicka in 

uppgifter och ge återkoppling. 

  

5.2.3 Skriva 

Samtliga lärare berättar att de vid skrivuppgifter, mer eller mindre frekvent, låter sina 

elever skriva på datorn. Vissa har det som ett stående inslag i undervisningen då eleverna 

exempelvis skriver dagbok tillsammans i klassen på datorn. Annars kan det vara mer 

flexibelt: ”ibland tar man dem den lektionen men inte nästa”. En fördel med att skriva på 

datorn anses vara att man lättare kan korrigera, ändra och lägga till. 

Lärare B berättar att hon använder OneNote för att göra språkanalyser på 

elevernas datorskrivna texter. Med OneNote kan man dela upp texten i satser som sedan 

delas in i spalter, detta kan sedan visas för eleven och diskutera till exempel den här 

meningen är för lång eller så kan man se att alla meningar börjar med samma ord. Det 

blir då lättare att visa eleven vad den behöver träna på.  

En av lärarna utmärker sig när de kommer till skrivning. Lärare D svarar att 

hon föredrar att eleverna skriver för hand eftersom hon tror att de lär sig bättre då. De får 
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tänka mer när de skriver för hand. Skriver man på datorn får man mycket hjälp med till 

exempel felstavningar.  

 

Jag föredrar att de gör det för hand men de får göra det på datorn ibland. Dels tror jag 

att man lär sig bättre när man skriver, sen blir det inte servat med att det blir röda 

streck under när det är felstavat och så där. De får tänka mer tror jag om de får skriva 

för hand. Jag tror att man får in känslan för språket mer när man faktiskt skriver. 

 

5.2.4 Övriga funktioner 

De två lärare, C och D, som arbetar på samma skola berättar att de ofta arbetar med 

digitala läromedel som till exempel Mål 1 och Hej svenska som är kopplade till elevernas 

läroböcker. Dessa innehåller många ljudfiler och övningar som exempelvis lucktexter. 

Lärare C säger att ”vi väljer ju ofta läromedel som där kan finnas webbaserat till”. På 

deras skola går elever i årskurs 7, 8 och 9 tillsammans på svenska som 

andraspråkslektionerna. Det tillsammans med att det hela tiden kommer nya elever gör 

att eleverna är på olika nivåer vilket gör att eleverna får jobba individuellt. De digitala 

läromeden är då mycket användbara.  

 Övriga funktioner som lärarna använder är glosinlärning, uttalsövning,  

powerpoint. För att öva uttal används bildteman på Lexin. Powerpoint används när 

eleverna ska göra muntliga presentationer. Att kunna använda bilder vid en presentation 

stöttar eleverna mycket.  

 På frågan om det finns något speciellt de aldrig använder datorn till svarar 

Lärare B att hon inte använder datorn när de arbetar med grammatik. Lärare C och D 

svarar att de inte använder den när de samtalar. Lärare D berättar att hon tidigare hade en 

lektion i veckan då hon och hennes elever bara pratade och lyssnade. Datorn var då 

undanlagd. Läraren påpekar att en sådan lektion kräver mer av henne.  

 

Då är jag rätt noga med att då får man faktiskt lyssna. Och jag får anstränga mig. 

Man blir mer trött efter en sån lektion för då får jag ju verkligen också anstränga mig 

att gå runt och hitta andra vägar. Det krävs ju mycket mer av mig. Men jag tror att 

de lär sig och faktiskt så kan eleverna när vi inte har haft en sån lektion på länge så 

kan faktiskt, någon elev sa förra veckan ”Åh när ska vi har en sån vi pratar?” Och 

man kan tycka själv att ”Åh, nu har vi bara pratat denna lektionen”, men egentligen 

är det då de lär sig som mest.  

 

Lärare D berättar att det nu på senare tid har kommit otroligt mycket nya elever och att 

alla ligger på olika nivåer så därför har de nästan slutat med dessa veckovisa lektioner då 

de bara pratar. Hon upplever att hennes elever saknar  dessa lektioner.  
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5.3 Lärarnas attityder till datoranvändningen 

Här kommer information presenteras om vad lärarna tycker om datorn och 

datoranvändningen, vilka fördelar respektive nackdelar de ser.  

 Generellt sett verkar lärarna väldigt positiva till datoranvändningen. Det är 

åtminstone den bild de ger under intervjuerna. Lärare A svarar följande på frågan om hon 

ser några fördelar respektive nackdelar med att använda datorn på just svenska som 

andraspråkslektionerna: ”Det ser jag bara fördelar med. Det ser jag inga nackdelar 

med.” Samtidigt som Lärare B inte anser att datorerna ersätter någon annan arbetsmetod 

utan att de ger andra möjligheter.  

 

 
5.3.1 Fördelar med datoranvändningen 

Lärarna är förhållandevis överens om de största fördelarna med datoranvändningen. Tre 

av dem säger att översättningen är en stor fördel med datorerna. Det går snabbare att 

översätta. Två av lärarna bekräftar att en stor fördel är att man enkelt kan ta emot 

dokument från eleverna och skicka respons till dem. Två utav dem tar också upp 

textskrivningen. Bland annat säger lärare C följande om textskrivning: ”Det är mycket 

lättare att korrigera och ändra och lägga till”. En lärare anser att det är en fördel att 

eleverna kan arbeta med hörövningar på sina datorer.  

 Lärare B belyser fördelar som inte nämns av de andra tre. Hon ser en stor 

fördel i att eleverna kan arbeta mer individuellt och i sin takt tack vare datorn. Sen ser 

hon också en fördel i att eleverna tycker att det är kul. Ytterligare en fördel beskrivs när 

man talar om elevernas hemländer, datorn underlättar sökandet efter informationom 

dessa.  

 
5.3.2 Nackdelar med datoranvändningen 

Samtliga lärare berättar om de tillfällen då datorn används till andra saker än skolarbete 

på lektionerna. Förutom Lärare C, ser alla lärare detta som ett problem. Läraren vars 

elever har surfplattor tycker att det är negativt att eleverna kan ladda hem appar. Hon 

berättar att de tar upp surfplattan och spelar spel medan de till exempel väntar på hjälp.  

 

Det är ju deras populärkultur så för dem är det ju viktigt men sådana här spel som de 

ofta kan spela på lektionstid tycker jag är mer negativt. Om det väntar på hjälp till 

exempel så tar de fram det här spelet och det blir nästan som ett beroende att de inte 

bara kan sitta och vänta utan de måste göra någonting under tiden de väntar. 

 

För att undvika att eleverna sitter och exempelvis spelar tänker läraren att hon behöver 

göra undervisningen mer intressant. Samtidigt förstår hon eleverna, hon kan själv kolla 
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facebook när hon sitter och väntar på ett möte med sin rektor. ”Det är mer att man har 

den gamla synen att ”Åh nej, vad gör du? Varför jobbar du inte?” Att man har lite 

traditionell syn. Lärarsynen den sitter kvar sen man själv gick i skolan.” Hon hade dock 

önskat att surfplattorna blivit lite mer skolvänliga. Med detta menar hon att skolor ska 

komma överens om vilka appar som ska få finnas på surfplattan, vilka skolorna kan stå 

för. Det finns idag många appar som läraren anser är olämpliga som finns på de surfplattor 

skolan lånar ut. Hon önskar mer kontroll över innehållet på surfplattorna.  

 Lärare B berättar att hennes elever har hittat metoder för att inte bli påkomna 

med att göra andra saker på lektionstid. De har uppe till exempel Lexin på en internetflik 

och youtube på en annan och byter flik så fort läraren kommer i närheten. En tråkig men 

effektiv lösning på detta problem är att inte låta eleverna har datorn när de går igenom 

grejer på lektionen. 

Lärare D anser att med datorerna får lärarna ibland inta en ny roll som 

barnvakt och att det kan skapa en tråkig stämning. Hon anser att det ibland blir för 

bekvämt för både lärare och elever, att man inte anstränger sig fullt ut.  

 

Jag tror att det blir lite för bekvämt ibland, både för läraren och eleven. Att man inte 

anstränger sig, både läraren och eleven då. Och sen är de ju många som halkar in på 

Facebook och sånt istället. Så det blir mer en vakt, att man får vakta dem. Det kan 

skapa rätt så tråkig stämning när man hela tiden kommer på en elev som ”Nej men 

varför?” ”Nej jag skulle bara..” Som inte hade uppstått om vi inte hade haft datorerna 

i klassrummet.  

 

Lösningen som denna lärare ser det är att ibland förbjuda datorn. Hon pratar också mycket 

om eget ansvar med sina elever. ”Det är ju inte jag som ska ha betyg, jag struntar väl 

egentligen i om du får betyg. Det är ju du som ska, det är ju för din skull liksom.”  

 Läraren C som inte ansåg att sociala medier är något stort bekymmer belyser 

andra problem med datorerna. Datorerna får mycket virus och då har eleverna helt 

plötsligt inte datorn. Eller så kan det vara när man bestämt att man ska använda datorn så 

tar de inte med den. Sånt här tar tid av lektionen. För att undvika sådana här situationer 

försöker läraren ha koll, gå runt mycket och vara nära eleverna. Eftersom de jobbar 

mycket individuellt kommer de i kontakt med alla elever varje lektion. Men läraren 

poängterar att hon inte ser några nackdelar med själva datoranvändingen utan det är saker 

runt om. 

 En lärare belyser händelser som är oerhört jobbiga att hantera som lärare. 

Via Youtube får eleverna tillgång till vissa klipp. ”Det som är otroligt jobbigt det är när 

de sitter och tittar på Youtube och folk har lagt ut bilder, filmer när deras anhöriga 
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halshuggs, slaktas, misshandlas. Och det tittar dem ju på. Det är jättejobbigt att hantera 

det.” 

 

5.4 Resultatsammanfattning 
I resultatsammanfattningen kommer tidigare presenterade resultat kort att sammanfattas.  

Studiens fyra informanter uppger att de använder datorn ofta, mellan varje 

dag och flera gånger i veckan. Lärare A sticker ut något då hon menar att man på hennes 

bara använder datorn när man måste. På hennes lektioner arbetar de mycket med 

genomgångar och tillsammans hela klassen. De övriga tre lärarna verkar arbeta mer 

individuellt i undervisningen och framför allt med datorerna.  

Under genomgångar händer det ofta att de använder datorerna till att 

översätta ord och begrepp som eleverna inte förstår. Översättning verkar vara den 

funktion som används mest av samtliga fyra informanter. Alla informanter nämner att de 

använder Lexin (www.lexin2.nada.kth.se). Lexin anses vara det är det största hjälpmedlet 

de har. Vad de gäller översättningsfunktionerna på datorerna tror Lärare A att det ersätter 

lexikon i bokform medan Lärare D tror att det i vissa fall kan ersätta samtal om ord.  

 Datorerna används även för kommunikationen mellan lärarna och eleverna, 

åtminstone när det gäller att skicka in uppgifter och ge respons. En använder Facebook, 

en använder Google Classroom och en använder mejl för att få in arbeten och ge 

återkoppling.  

 Vad de gäller skrivning berättar samtliga lärare att de låter sina elever skriva 

på datorn. Däremot sticker Lärare D ut, då hon föredrar att de skriver för hand eftersom 

eleverna då lär sig bättre. Andra datafunktioner som inte nämns av samtliga lärare är 

digitala läromedel, uttalsövningar, powerpoint, glosinlärning. 

 Lärarna uppfattas mestadels vara positiva till datoranvändningen i 

undervisningen. En lärare medger att hon bara ser fördelar med att använda den på 

svenska som andraspråkslektionerna samtidigt som en annan lärare anser att den ger 

möjligheter i undervisningen. De största fördelarna som lärarna ser är att det går snabbare 

och smidigare att översätta, det förenklar när eleverna ska skicka in uppgifter och läraren 

ska ge respons samt att det är lättare att skriva på datorn. En lärare nämner fördelar som 

inte tas upp av de andra, till exempel att eleverna tack vare datorn kan arbeta mer 

individuellt, att eleverna tycker det är kul och att det underlättar sökandet efter 

information.  

 När det kommer till de negativa aspekterna av datoranvändningen nämner 

tre av lärarna att det blir problematiskt när eleverna använder datorn till andra saker än 
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skolarbete under lektionstid. Lärare D nämner att man som lärare har fått inta en ny roll 

sen datorernas intåg i skolan nämligen barnvaktsrollen. Hon menar att man måste vakta 

eleverna så de inte sitter med sociala medier på lektionerna. Lärare C berättar också om 

tillfällen då elever ägnar sig åt sociala medier under lektionstid men hon anser inte att det 

är ett problem. Av lärarna som ser detta som ett problem anser en att en lösning kan vara 

att göra datorerna mer skolvänliga, att skolorna får mer kontroll över innehållet på dem. 

En annan nämner att man kan lösa det genom att inte låta eleverna ha datorerna när det 

till exempel har genomgång. Lärare D anser att datoranvändningen har påverkat både 

lärares och elevers ansträngningsvillighet negativt. Andra saker som påverkar 

undervisningen negativt är virus, anser Lärare C. Mycket lektionstid kan gå förlorad när 

datorer är på reparation och när eleverna glömmer ta med sina datorer till lektionerna. En 

lärare nämner en jobbig snarare än negativ aspekt med datorerna. Hon berättar om 

tillfällen då eleverna sitter och tittar på klipp på Youtube där de kan se sina anhöriga till 

exempel misshandlas.  

 

 

6 Diskussion 
I denna diskussion kommer studiens resultat att diskuteras. När resultaten beaktas ska 

man ha i åtanke att undersökningens informanter alla arbetar i samma kommun, men på 

tre olika högstadieskolor. Två lärare, C och D, arbetar på samma skola. På samtliga skolor 

arbetar man efter principen En-till-en. Den enda skillnaden är att man på en skola valt att 

ge eleverna varsin Ipad och inte varsin dator. Man ska även ha i åtankte att 

undersökningens resultat endast baseras utifrån fyra lärares uppfattningar om 

datoranvändningen. Därför bör man vara försiktig med att generalisera resultatet. 

 Studiens deltagare använder alla datorn ofta i sin undervising, de använder 

den minst flera gånger i veckan. Enligt Skolverket (2013) använde endast 30% av 

Sveriges högstadieelever datorn på nästan alla lektioner i svenska år 2012. Utgår man 

från Skolverkets undersökning så använder denna studiens informanter, i förhållande till 

andra lärare, datorn mycket. Detta kan delvis förklaras med att Skolverkets undersökning 

är tre år gammal, eventuellt hade resultatet blivit annorlunda idag. Dessutom har de tre 

skolor, där de intervjuade lärarna arbetar, En-till-en. Detta kan vara en stor anledning till 

att man använder datorn så pass ofta. Skolverkets undersökning visade även att 61% av 

alla lärare använder en lärplattform för kunna kommunicera med sina elever. Detta 

stämmer väl överens med föreliggande studie. Tre av fyra informanter i denna 

undersökning bekräftar att de använder sig utav datorer och internet när de tar emot 
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uppgifter från elever och ger respons. En använder Facebook, en annan Google 

Classroom och den sista använder mejl. Två av lärarna säger att ta emot uppgifter och ge 

respons via datorn är en av de största fördelarna.  

 Det finns många likheter men även en del skillnader mellan de intervjuade 

lärarna. Flera av dem använder till exempel datorn för att ge respons men använder olika 

funktioner. Den största likheten är att de alla använder datorn mycket till att översätta. 

Tre av dem säger att översättningen är en stor fördel med datorerna. Samtliga lärare 

nämner att de använde Lexin (www.lexin2.nada.kth.se). Samma sida rekommenderas av 

Domeij & Karlsson (2013) och Milotec (2012). Att Lexin både rekommenderas av 

forskare och används av lärare visar att den är en väldigt användarvänlig hemsida. En 

anledning till att Lexin används frekvent kan bero på att den innehåller flera funktioner 

så som översättning, bildteman och animationsteman. Lärare B nämner just att hon inte 

bara använder Lexin till att översätta utan genom bildteman låter hon sina elever öva uttal. 

Andra översättningsfunktioner som nämns är Google Translate och Google Bildsök som 

nämns av en lärare vardera. Även om lärarna mest använder datorn till översättning är 

några av dem medvetna om att de ersätter andra väldigt bra metoder. De ersätter lexikon 

i bokform. Lärare B anser att lexikon i bokform har en annan funktion då eleverna får 

jobba mer med bokstäver och alfabetet än om man använder ett digitalt lexikon. Lärare 

D nämner att de digitala lexikonen kan ersätta samtal om ord och begrepp. Att föra en 

diskussion om ett begrepps betydelse kan säkerligen ge en större förståelse för begreppet.  

 Resultatet av denna studie som visar att just översättning är det 

arbetsområde som datorn används till mest i svenska som andraspråksundervisningen 

skiljer sig mycket från andra undersökningars resultat. Enligt Skolverket (2013) använder 

elever mest datorn till att söka information och skriva texter. Även Dawson (2008, i 

Bhalla, 2013) framhäver att datorerna främst används till informationssökning. Palmgren 

& Johansson (2012) undersökte datoranvändningen i svenska på gymnasiet och fick 

samma resultat som Skolverket (2013). Därmed kan man dra slutsatsen att 

datoranvändningen skiljer sig mellan svenskämnet och svenska som andraspråksämnet. 

Däremot är de viktigt att vara medveten om att de fyra intervjuade lärarna samtliga 

mestadels har nyanlända elever. Möjligtvis hade resultatet varit annorlunda om man 

intervjuat lärare vars elever har bott längre i Sverige. Lärarna påpekar att 

översättningsfunktionerna på datorn hjälper till i kommunikationen mellan lärare och 

elever. 
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 Angående de två funktioner, informationssök och textskrivning, som 

används mest enligt Palmgren & Johansson (2012) och Skolverket (2013) visar denna 

studies resultat att alla lärare låter sina elever skriva på datorn. Däremot är det som 

tidigare beskrivit inte det som datorn används till mest. Dock nämner två av lärarna att 

det är en fördel att skriva på datorn då det är lättare att korrigera och redigera texterna. I 

Håkansson Lindqvists (2013) undersökning framgår det att eleverna också tycker att det 

är en fördel att skriva på datorn. Detta nämns också av Palmgren & Johanssons (2012). 

Deras informanter uppgav också att detta var en av fördelarna med datoranvändningen. 

Informationssök å andra sidan nämns knappt alls av denna studies  intervjuade lärare. 

Endast Lärare B nämner det i samband med frågan vilka fördelar som datorerna har. Hon 

menar att det är en fördel när man ska söka efter information om till exempel elevernas 

hemländer. Att det inte nämns mer än så kan anses vara något förvånande med tanke på 

att det i svenska som andraspråks kursplan står att eleverna ska få ”kunskaper om hur 

man söker och kritiskt värderar information från olika källor” (Skolverket, 2011). 

Givetvis kan de vara så att lärarna låter eleverna använda datorn till detta men att de inte 

valde att ta upp de under intervjuerna, men det är ändå anmärkningsvärt.  

 Utöver tidigare nämnda fördelar (översättning, mottagande av uppgifter och 

respons, textskrivning) så nämner en lärare att en fördel är att eleverna kan arbeta mer 

individuellt. Två lärare uppger att de låter eleverna arbeta mycket individuellt tack vare 

datorerna. Håkansson Lindqvist (2014) framhäver också att datorerna mest används till 

individuellt arbete. En av denna studies informanter avviker i denna frågan. Hon berättar 

att hon försöker låta eleverna arbeta gemensamt så mycket som möjligt och att de endast 

använder datorerna när de måste. Hon motiverar detta med att det ska gynna deras 

muntliga språkutveckling. I Skolverkets (2013) undersökning framhålls liknande åsikter. 

Enligt den undersökningen är man tveksam till om tekniken utvecklar elevernas 

kommunikationsförmåga. Kan det vara så att man glömmer bort den muntliga färdigheten 

eftersom det är ett stort fokus på att man ”måste” använda datorerna? Känner man som 

lärare möjligtvis en press att man måste använda datorerna, en press som baseras på att 

skolan lagt stora summor på att utrusta att elever med varsin dator eller en press som 

baseras på att man i dagens samhälle ”ska” använda datorer? Som lärare är det därför 

mycket viktigt att se vilka mål man har med undervisningen, att man konsekvent strävar 

efter de mål som finns i LGR11 så att inget mål faller mellan stolarna. Vad de gäller andra 

nackdelar med datorerna visar denna studie att lärarna upplever det som ett 

störningsmoment när datorn används till andra saker, såsom sociala medier och spel, 
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under lektionstid. Lärare D nämner att man som lärare nu även är barnvakt sen datorer 

började användas i skolan. Även Skolverket (2013), Håkansson Lindqvist (2015) och 

Palmgren & Johansson (2012) har fått fram liknande resultat. Datorn kan bli en 

distraktion. En annan intressant aspekt som tas upp av Lärare D i denna studie är att både 

lärare och elever blir bekväma på grund av datorn. Detta kan tolkas som att både lärare 

och elever förlitar sig på datorn. Att man exempelvis som lärare inte anstränger sig fullt 

ut när man planerar undervisningen utan man blir bekväm och låter eleverna jobba själva 

med datorn. Även eleverna blir bekväma menar läraren. Kanske är de så att de förlitar sig 

på att inlärningen går lättare med hjälp av datorn och anstränger sig därför inte lika hårt? 

Detta säger till viss del emot Håkansson Lindqvist (2015) och Mabry & Snows (2006) 

resultat om att eleverna genom att tillhandahålla en personlig dator tar större eget ansvar. 

 Lärare C anser att en negativ aspekt med datorerna är att de drabbas av virus 

och annat. Detta framkommer även som ett problem i Skolverket (2013) då man menar 

att utrustningen inte fungerar tillräckligt bra. Silvernail & Lane (2004 i Perselli, 2014) 

och Håkansson Lindqvist (2015) belyser även problem med tekniken. Denna studies ena 

informant anser att det kan ta lång tid av lektionen om en elev inte har med sig sin dator, 

antingen eftersom den är på reparation eller för att man glömt den.  

 För att kort sammanfatta så använder lärarna datorn ofta, framför allt till 

översättning. Datoranvändningen i svenska som andraspråk skiljer sig därmed från 

datoranvändningen i svenska. Högstadielärarna i svenska som andraspråk är generellt sett 

väldigt positiva till datorn men ser ett par nackdelar. En lärare sa det väldigt bra när hon 

svarade att datorn inte ersätter några andra arbetsmetoder utan den ger bara andra 

möjligheter.  

 Då studien endast baseras på fyra lärares uppfattningar är de svårt att dra 

några generella slutsatser. Dock kan man se tendenser att svenska som andraspråkslärarna 

är positiva till att använda datorn i undervisningen och att de ser flera fördelar med dem 

för just sin undervisning. För framtida forskning hade det varit intressant att undersöka 

om de finns skillnader i datoranvändningen mellan nyanläda svenska som 

andraspråkselever och svenska som andraspråkselever som bott i Sverige en längre tid. 

Alternativt att undersöka om de finns skillnader i datoranvändningen i svenska som 

andraspråk på andra stadier. 
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Bilagor 

Bilaga A  

 

Missiv:  

Hej!  

Mitt namn är Lina Olsen, jag studerar till gymnasielärare på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Just nu är jag håller på att skriva min c-uppsats i Svenska som andraspråk. Uppsatsen 

handlar om datoranvändningen i svenska som andraspråksundervisningen.  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur svenska som andraspråkslärare använder och 

betraktar datoranvändningen i sin undervisning. Jag skulle därför behöva Din hjälp att 

samla in intervjumaterial till studien. Det skulle vara till stor hjälp för mig om just du 

skulle vilja delta. Intervjun är frivillig och om du väljer att delta kommer du självklart 

att vara anonym och materialet kommer endast att användas i min uppsats. Intervjun 

kommer att ljudinspelas och tar cirka 40 minuter.  

Om du vill delta i min studie skulle jag uppskatta om du lämnar besked senast fredagen 

20 november. Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 48.  

 

Du kan kontakta mig via mejl eller mobiltelefon.   

Jag hoppas på ditt deltagande!   

   

Med vänliga hälsningar   

Lina Olsen 

Mejladress: lina.olsen@live.se 

Mobil: 0768-617826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilaga B 

MEDGIVANDE 

 

Hej, Jag studerar svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag Lina skulle vilja ställa några frågor till dig och göra en inspelning när 

vi samtalar med varandra. Inspelningen ska användas av mig och min 

lärare, Susan Sayehli, i en examinationsuppgift. 

 

Jag behöver ditt medgivande för att göra denna inspelning. Dina uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt och du har rätt att avbryta intervjun 

när du vill. I examinationsuppgiften kommer du att vara helt anonym. När 

min examinationsuppgift är inlämnad och betygsatt kommer jag att radera 

inspelningen. 

 

Frågor om kursen eller användningen av inspelningen besvaras av Susan 

Sayehli. Kontaktuppgifter: susan.sayehli@ling.lu.se . 

 

Datum:__________________  

 

Jag ger mitt tillstånd att en inspelning av min röst får användas i ovan 

examinationsuppgift 

 

Underskrift av informant:________________________________________ 

 

 

Jag, Lina Olsen lovar att avidentifiera inspelningen och att endast använda 

den för denna examinationsuppgift.  

 

Underskrift av student:________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilaga C 

Intervjuguide:  

Kön:          Kvinna □         Man □      

Antal år du har undervisat:   ________ år  

Fråga/ämne Check Anteckning 

Berätta om en situation där du anser att du 

använt datorn på ett framgångsrikt sätt i 

din undervisning? 

  

Varför blev de så bra?    

Vad var det exakt du gjorde?   

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning?   

Förekomsten av datorer i sva-

undervisningen? 

  

Hur ser tillgången på datorer ut?   

I vilken utsträckning använder du datorer i din 

undervisning? 

  

Varför då, varför inte? (bristande kompetens, 

kompetensutveckning, på kartan?) 

  

Ersätter datorerna någon annan arbetsmetod?   

Datoranvändningens – Hur?   

Vilka datorfunktioner använder du i 

undervisningen? 

  

Vad är ditt didaktiska mål med de funktioner 

du använder? 

  

Tror du att datoranvändningen skiljer sig 

mellan svenska som andraspråk och andra 

ämnen? På vilket sätt? 

  

Datoranvändningen inom svenska som 

andraspråksämnesområden 

  

Använder du datorn mer inom ett visst 

område och mindre inom andra? 

  

Av vilken anledning använder du/använder du 

inte datorn inom just dessa områden? 

  

Lärarnas förhållningssätt till datorer i 

undervisningen 

  

Vilka fördelar ser du med din 

datoranvändning i undervisningen? 

  

Vilka nackdelar ser du med 

datoranvändningen i undervisningen? 

  

Har du någon/några förslag på de eventuella 

nackdelarna skulle kunna göras bättre? 

  

Ser du några fördelar/nackdelar med att 

använda datorn på just svenska som 

andraspråkslektionerna? 

  

Avslutning   

Är det något mer du vill berätta?   

Har du några frågor till mig om studien?   
 


