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Förord 
Vi vill tacka alla informanter som deltagit i och därmed möjliggjort vår studie. Ett stort tack 

riktar vi även till vår handledare Stefan Lundström vid Luleå tekniska universitet, samt våra 

studiekamrater i KSS 725 som bidragit med värdefulla och konstruktiva åsikter som varit till stor 

hjälp vid vårt uppsatsskrivande. Till våra familjer sänder vi också ett hjärtligt och varmt tack för 

allt stöd ni gett oss under denna period. Framförallt tackar vi varandra för ett givande och roligt 

samarbete.  

 
Luleå, juni 2006. 
 
Katarina Gudmundsson & Camilla Nilsson 
 



Abstrakt 
Syftet med detta arbete var att ta reda på om och hur dator/IT användes i 

andraspråksundervisning på gymnasienivå. Ambition var även att undersöka om lärarnas formella 

utbildningspoäng i ämnet svenska som andraspråk har någon inverkan på användandet. De 

mätmetoder vi använde var enkät och intervju av andraspråkspedagoger på gymnasienivå. 

Enkäten genomfördes vid nio gymnasieskolor och lärarintervjuerna vid tre gymnasieskolor, alla 

belägna i Norrbotten. Resultatet visade att en majoritet av de tillfrågade lärarna nyttjade dator/IT i 

sin undervisning främst till textbearbetning med stöd av ordbehandlingsprogram, 

informationssökning på Internet samt språkträning. Samtliga intervjuade pedagoger ansåg att 

dator/IT-kompetens är av betydelse för elevernas framtida yrkesliv. En tendens till samvariation 

mellan lärarnas utbildning och hur dator/IT används i undervisningen har också kunnat påvisas. 
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Inledning 

Bakgrund 
Datorn och informationsteknologin [dator/IT1] har under de senaste decennierna utvecklats och 

medfört förändringar för människan i skolan och samhället. Idag kräver många yrken dator/IT –

kompetens, i varierande grad beroende på verksamhet, men också privat tenderar tekniken att få 

en allt mer betydande roll. Även i skolan har dator/IT kommit att bli allt mer vanligt 

förekommande. Emellertid varierar användandet från att vara ett integrerat pedagogisk redskap i 

den dagliga undervisningen till att nyttjas mer sporadiskt. Genom att integrera dator/IT i 

undervisningen har vi anledning att tro att det finns möjlighet till utveckling av skolans 

verksamhet på olika plan. Exempelvis kan dator/IT vara det hjälpmedel som möjliggör och 

underlättar pedagogens strävan att individualisera undervisningen och anpassa den till varje 

enskild individs behov och förutsättningar. Alla elever drar fördel av individualisering men för 

vissa grupper, som till exempel elever med annat modersmål än svenska, är detta extra viktigt. 

Andraspråksgrupper är i större utsträckning än klasser med förstaspråkstalare heterogena vilket 

kräver mer flexibel undervisning. Den tekniska utvecklingen vad gäller datorer och 

informationsteknik har medfört nya möjligheter att förändra skolan. Detta verktyg menar vi kan 

användas för att utveckla undervisningen i positiv bemärkelse och att datorn/IT med fördel kan 

användas i undervisningen för andraspråkselever. Vår åsikt är att datorn/IT är ett redskap som 

kan möjliggöra en gynnsam skolutveckling för andraspråkselever. 

                                                 
1 Se vidare förklaring under begreppsdefinition 
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Syfte 

Syftet är att undersöka om och hur andraspråkspedagoger använder dator/IT i sin undervisning. 

En kompletterande frågeställning är hur formella utbildningspoäng i ämnet svenska som 

andraspråk inverkar på användandet av dator/IT i undervisningen. 

Begreppsdefinitioner 

Dator/IT 

Idag används datorn oftast tillsammans med Internet för kommunikation och 

informationssökning i skolarbetet, vilket gör begreppen svåra att särskilja. Forskaren Gunilla 

Jedeskog (1989:7) har därför valt att använda begreppet dator/IT när hon beskriver arbetet i 

skolan där datorer används. Vi ansluter oss till Jedeskogs resonemang och har i vårt arbete därför 

valt att använda begreppet, dator/IT. I de fall där det är relevant att särskilja begreppen använder 

vi de var för sig. I den litteratur och forskning vi tagit del av under vår studie görs oftast ingen 

distinktion mellan begreppen dator och IT. Med begreppet informationsteknologi (IT) avses 

”olika tekniker för att samla in, bearbeta och kommunicera information” (Lindh, 1997:303).  

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk är ett eget ämne med egen kursplan och ska inte jämföras med att läsa 

ett främmande språk eller svenska som modersmål. Karaktäristiskt för ämnet är att inlärningen av 

språket sker i det land där språket talas och att den äger rum när ett annat språk redan etablerats 

(Viberg, 1996:110). Elever som läser svenska som andraspråk har således ett annat modersmål än 

svenska och har kommit till Sverige som till exempel asylsökanden eller invandrare. Att i tal och 

skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för att aktivt kunna delta i 

samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste uppgift att skapa goda möjligheter för 

språkutveckling hos elever med annat modersmål än svenska. Ytterst är syftet med ämnet 

svenska som andraspråk att eleverna skall uppnå så god förstaspråksnivå som möjligt. Därmed 

får eleverna förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor 

som elever med svenska som modersmål (Kursplanen i svenska som andraspråk). Kenneth 

Hyltenstam, professor vid centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, menar 

att en kvalificerad undervisning i ämnet svenska som andraspråk är en avgörande faktor för 
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andraspråksinlärares fortsatta liv och kan vara en avgörande faktor för framgångar i skolan 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003:11).  

Dator/IT som pedagogiskt verktyg 
Med pedagogiskt verktyg menar vi att dator/IT är ett kompletterande hjälpmedel för pedagogen 

och eleven att nå uppsatta mål, ett sätt att stödja eleverna i deras undervisning. 

Metod  

För att få kunskap om ett problem krävs informanter som kan besvara frågor inom det specifika 

området och det finns ett antal olika möjligheter att tillgå för att samla denna information. 

Genom att välja kvantitativ metod kan insamlad data omvandlas till siffror och statistik. 

Kvantitativ data erhålls genom exempelvis enkätundersökningar, vilket ger ett bredare 

perspektiv på den aktuella frågeställningen, det vill säga att undersökaren får information från ett 

större antal informanter (Trost, 2001:17). Det som karakteriserar denna metod är formalisering, 

strukturering samt standardisering och intresset ligger på det gemensamma eller det 

representativa. Standardisering innebär att informanter som ingår i undersökningsgrupp får 

samma frågor och samma svarsalternativ vid enkätundersökning, vilket gör det enklare att 

analysera och bearbeta informationen (Patel &Davidson, 1994:54ff). 

Med kvalitativ metod kan det aktuella problemet tolkas ur ett djupare perspektiv och ge en 

mer nyanserad bild av olika aspekter. En användbar metod för att samla in kvalitativ fakta är 

forskningsintervjun, ett professionellt samtal som har ett syfte och en struktur. Syftet är ofta att 

försöka förstå de centrala teman som respondenten upplever och förhåller sig till (Kvale, 1997). 

Genom att välja kvalitativ metod försöker forskaren ”förstå och analysera helheter” (Patel 

&Davidson, 1994:99). Detta är ett hermeneutisk synsätt där helheten hela tiden ställs i relation 

till delarna för att ”nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt” (Patel &Davidson, 

1994:27). Enligt hermeneutiken är det svårt att skilja på fakta och värderingar, vilket betyder att 

en tolkning aldrig står fri från forskarens värderingar (ibid).  

Valet av metod bestäms utifrån studiens syfte och vilka redskap som finns att tillgå för att 

kunna genomföra undersökningen. Tidsaspekten är också en faktor som bör beaktas vid valet.  

Med utgångspunkt i ovanstående och vårt syfte valde vi att använda oss av både kvantitativ 

(enkät) och kvalitativ (intervjuer) metod. Detta anses också av Patel & Davidsson (1994) stärka 

undersökningens reliabilitet och validitet.  
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Enkätundersökningen 

Enkäten (bilaga 1) ska ge oss en förförståelse och en utgångspunkt för de kvalitativa 

djupintervjuerna. Enkätundersökningen genomförs under maj månad 2006. Eftersom tiden är 

knapp och för att vi av egen erfarenhet vet att många idag föredrar att svara via e-post väljer vi 

att använda oss av en postenkät. Detta ger informanten möjlighet att svar när denna har tid.  

Inledningsvis kontaktar vi via telefon gymnasieskolor i Norrbotten för att utröna vilka som 

har andraspråkspedagoger som undervisar på gymnasienivå. Därefter formulerar vi ett 

missivbrev (bilaga 1) som innehåller information om vilka vi är samt studiens syfte och innehåll. 

Dessutom poängterar vi att enkäten är konfidentiell. Vi informerar också att vi önskar svar inom 

en viss tid (Trost, 2001:93).  

Vi har för avsikt att använda oss av en standardiserad enkät med likadana frågor till 

samtliga informanter. Dock är inte svarsförhållandena desamma för alla informanter (Trost, 

2001:55). Frågorna är både strukturerade och ostrukturerade eftersom vår undersökning kräver 

svar av olika karaktär. Utifrån aspekten att informanterna ska uppfatta frågorna korrekt försöker 

vi skapa frågor med vanliga och begripliga ord samt undviker att ha flera frågor i samma 

frågeställning. Dock förekommer det att vi ställer några följdfrågor, vilket är nödvändigt för att 

senare kunna välja ut informanter för djupintervjuer (Patel & Davidson, 1994:64ff). 

Enkäterna skickar vi ut den 2 maj till andraspråkspedagoger i Norrbotten. Vilka skolor vi 

valt att skicka enkäterna till har gjorts utifrån ett geografiskt perspektiv där närhet till tänkbara 

intervjuinformanter avgör urvalet. I enkäten ber vi de lärare som kan tänka sig delta i en intervju 

att skicka namn och telefonnummer via e-post för vidare kontakt. Vi skickar därefter ut enkäten 

via e-post till andraspråkspedagogerna på de olika skolorna i Norrbotten. 

Genomförande av intervjuundersökning 

När man gör urval måste frågeställningarna styra vilka informanter som skall ingå i 

undersökningsgruppen och vad man önskar få för information från dessa (Kvale, 2001). Urvalet 

av intervjuinformanter till de kvalitativa intervjuerna görs utifrån enkäten dels ur ett geografiskt 

perspektiv och dels utifrån svaret på om pedagogerna använder respektive inte använder 

datorn/IT i andraspråksundervisningen. Detta för att belysa studiens frågeställningar ur båda 

aspekterna, användare och icke användare. 
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Intervjuerna är standardiserade eftersom frågorna ställs i en viss ordning, lika för alla 

informanter. Frågorna är öppna utan fasta svarsalternativ, vilket ger informanterna i vår studie 

stort svarsutrymme. Detta medför att intervjuerna får en låg grad av strukturering (Patel & 

Davidson, 1994:64ff). 

Vår avsikt är att intervjua fyra andraspråkspedagoger på de olika skolor som deltar i vår 

enkätundersökning. Före intervjun informerar vi informanterna om anonymitet samt om syftet 

och innehållet i intervjun. En av oss intervjuar och den andra för anteckningar, som sedan 

nedtecknas med hjälp av ordbehandlingsprogram. För att säkerställa informationens validitet 

skickas intervjumaterialet till informanterna via e-post för godkännande. Den som intervjuar 

försöker komma med små inlägg som utvecklar och för samtalet i den riktning som avses samt 

för att hålla samtalet inom ramen för syftet med intervjun. Vi använder oss av den intevjuguide 

(bilaga 3) vi utformar. Intervjuerna genomförs 060512, 060515 och 060517 enskilt på de 

aktuella skolorna och varar cirka 45 minuter vardera.  

Tidigare forskning  

Historik 

Datorn i skolan och som pedagogiskt hjälpmedel är något relativt nytt. Under 60-talet siades det 

om effektivisering av skolan samt förändrad undervisning både vad gäller arbetssätt och 

innehåll. Tillika fanns visionen om den nya teknikens möjligheter till ”självinstruerande 

studiemateriel” (Jedeskog, 1998a:76). Dessa förväntningar infriades dock inte och interaktion 

mellan människor kom åter i fokus.  

Under 1970-talet introducerades de första skoldatorerna i Sverige men först under 80-talet 

kom de att börja användas på allvar, samtidigt som det gjordes stora statliga insatser på området. 

I början av 90-talet gav regeringen Skolverket i uppdrag att organisera den ”nationella 

datapolitiken inom skolområdet” (Jedeskog, 1998a:86) med mål att datorn skulle användas som 

ett verktyg i undervisningen i likhet med övriga läromedel. Till en början stod datorerna i 

centrum, men i takt med den tekniska utvecklingen kom Informationsteknologin (IT) att bidra 

till nya användningsområden.  

Enligt Pedersen (1998:9) är IT fortfarande under utveckling, vilket leder till ständigt nya 

tillämpningsmöjligheter. Exempelvis har Internet, som fick sitt genombrott 1994, resulterat i nya 

möjligheter att söka information. För att påverka dator/IT-användningen i positiv riktning har, 
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sedan mitten av 90-talet, åtskilliga dokument från bland annat myndigheter och organisationer 

presenterats, exempelvis Skolverket, IT-kommissionen, Stiftelsen för Kunskaps- och 

Kompetensutveckling [KK] och Ungdomens IT-råd (Jedesskog, 1998a:88).  

Dator/IT i skolan och samhället 

I rapporten Utbildning för kunskap och jämlikhet (2001/02) anses IT vara en betydelsefull 

kompetens för framgång i skolan, arbetslivet och övriga samhället. Genom den utveckling som 

pågått under de senaste årtiondena, och fortfarande pågår, inom data/IT området ses ”[g]oda IT-

kunskaper hos arbetskraften [som] en förutsättning för ett lands välstånd på samma sätt som 

tillgången till land eller kapital” (ibid:39). Hylén (2003) hänvisar i rapporten IT i skolan till 

regeringens IT-proposition vars målsättning är att Sverige ska ”bli ett informationssamhälle för 

alla” (ibid s. 8).  

 

Regeringens bedömning: IT är ett naturligt verktyg i såväl skolans arbete som i det 

vardagliga livet. En utveckling av skolans verksamhet förenas allt mer med ett utnyttjande 

av IT. Alla elever måste ges kompetens och självförtroende att tillägna sig och använda IT 

som ett verktyg i sitt lärande (Regeringens skrivelse 2001/02:39).  

 

Skolan har ett ansvar för utbildning av alla elever i data/IT för att skapa förutsättningar för barn 

och ungdomar deltagande i framtidens samhälle (Utbildning för kunskap och jämlikhet, 

2001/02:39) och enligt Alexanderson et.al. (2001:7) är data/IT en mycket viktig faktor när gäller 

framtidens utbildning därför att eleverna ska lära sig genom tekniken. Idag används data/IT på 

flera olika sätt, vilket ställer krav på ett förändrat undervisningsinnehåll där hantering tekniken 

ingår. 

Riis (1997:33) anser att det inte har kunnat påvisas några större framgångar vad gäller 

introduktionen av dator/IT i skolan trots att ett stort antal kampanjer genomförts och betydande 

summor pengar har investerats för detta ändamål. En bidragande orsak till denna svaga 

utveckling ser Riis i att skolan har försökt anpassa sig till tekniken istället för att påverka den så 

att de tekniska lösningarna anpassas till skolan. Riis ser bristen på tillgång till datorer i skolan 

som ett av hindren för utvecklingen av dator/IT användningen (ibid s.87). Folkesson (2004b) 

stödjer detta resonemang, men tillägger att pedagogernas intentioner med och förhållningssätt till 
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undervisning har betydelse om dator/IT-användning kommer att generera positiva effekter för 

inlärningen.  

Gunilla Jedeskog (1998a) menar att det finns flera motiv till att introducera dator/IT i 

skolan: demokrati, arbetsliv, inlärning och förändring. ”Alla elever ska kunna använda 

informationstekniken, demokratiaspekten” (ibid s.88). I tidsskriften Human IT skriver Jedeskog 

(1998b) att data/IT-kompetens är kunskaper som idag anses vara lika betydelsefulla som de 

grundläggande färdigheterna skriva, läsa och räkna. I ett demokratiskt samhälle innebär detta att 

alla elever ska ha samma möjlighet att tillägna sig dessa kunskaper. 

”Eleverna ska redan i skolan, genom att använda informationstekniken förberedas, för det 

kommande yrkeslivet, arbetslivsaspekten” (Jedeskog, 1998a:88). När det gäller att utbilda elever 

i data/IT inför kommande yrkesliv har argumentet tidigare ansetts som mycket viktigt, men 

forskningen har numera tonat ner betydelse av denna kompetens. Detta på grund av att den 

allmängiltiga utbildningsnivå som ges i skolan inte är relevant i förhållande till de specifika 

kunskapskrav som arbetsmarknaden många gånger kräver (Jedeskog, 1998b). 

”Informationstekniken ses också som ett redskap för att underlätta lärandet, 

inlärningaspekten” (Jedeskog, 1998a:88). Forskare är inte eniga när det gäller positiva 

inlärningseffekter vid användning av dator/IT i skolan. Emellertid menar lärare med erfarenhet på 

området att detta verktyg har en gynnsam inverkan på inlärningen för elever med särskilda behov. 

Enligt Hylèn (2003:8) har ny empirisk forskning dock kunnat påvisa att inlärningen kan bli 

effektivare samt underlättas om dator/IT används i undervisningen. 

”Informationstekniken kommer att medföra grundläggande förändringar inom skolan, 

förändringsaspekten” (Jedeskog, 1998a:88). Idag är förändringsperspektivet det mest 

dominerande argumentet för implementering av dator/IT i skolan. Detta handlar om möjligheten 

att med dator/IT kunna förändra arbetsmetoder samt elevers och lärares roller. Exempelvis nämns 

att eleverna arbetar mer laborativt och självständigt. Dator/IT bidrar till möjligheten att nyttja fler 

informationskällor, vilket hjälper eleverna att utveckla sitt kritiska tänkande (ibid s. 15-17). 

Vissa betänkligheter finns enligt Jedeskog (1998a:17) emellertid mot ett ökat elevansvar 

och lärare menar att det finns risk för skiktning mellan elever med motivation och vana att 

studera och de som saknar dessa kompetenser och intresse för studier. Detta kan således 

missgynna elever som har svårigheter i skolan. Andraspråksinlärare som inte bott någon längre 
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tid i Sverige kan tillhöra den grupp som saknar studievana, vilket kan resultera i att dessa elever 

inte klarar av uppsatta kunskapsmål.  

Jedeskog (1998b) anser att undervisningen de senaste åren har genomgått en förändring där 

traditionell katederundervisning, som karaktäriseras av föreläsning och ’fråga-svarlektioner’ med 

pedagogen i centrum, övergått till en mer handledande roll. Idag karaktäriseras undervisningen av 

att eleverna enskilt eller i grupp söker och formulerar sin egen kunskap ofta med hjälp av 

dator/IT. Den forna kunskapsförmedlande lärarrollen omvandlas därför nästan automatiskt till 

handledande eftersom eleverna själva söker den kunskap de är i behov av. Det centrala i den nya 

lärarrollen är att vägleda eleverna till ökat inflytande och ansvar i sitt kunskapssökande. Fahlén 

(2000:57) menar att pedagogen ska coacha och inspirera eleverna till ”att lära eleven lära” (ibid s. 

57). 

Dator/IT i undervisningen 

För att tillvarata och utveckla elevernas individuella styrkor och svagheter ska, enligt Lindh 

(1997:304-305), de möjligheter som dator/IT innebär nyttjas i skolan, där det ska vara ett 

integrerat verktyg inom alla kurser och ämnen. Resonemanget styrks i undersökningen IT och 

skola 2005, där mer än hälften av de lärare som deltog i enkätundersökningen anser sig ha nytta 

”av datorn som pedagogiskt redskap i undervisningen” (Hylen, 2005:5), samt att dator/IT är 

positivt för elever med särskilda behov.  

Elevernas kunskapsnivåer och förutsättningar varierar, vilket påverkar undervisningens 

upplägg och som är ett incitament till individualisering. Med hjälp av dator/IT kan, enligt 

Jedeskog (1998a:29), denna anpassning underlättas och eleverna får en chans till bättre 

utbildning. I Skolverkets rapport, Skola i utveckling – verktyg som förändrar (1999), framgår det 

att för elever med allmänna läs- och skrivproblem, som till exempel andraspråkselever, kan 

datorn vara det verktyg som möjliggör för inlärarna att nå uppsatta kursmål. Utifrån våra egna 

kunskaper i ämnet svenska som andraspråk ansluter vi oss till detta resonemang. 

Genom att använda datorn/IT kan koncentrationsförmågan och koordinationen mellan öga, 

hand och hjärna förbättras, vilket leder till att skrivarglädjen växer och den språkliga 

medvetenheten utvecklas (Jedeskog, 1998a:37). Skrivutvecklingen och textproduktionen 

underlättas genom att eleven kan fokusera på innehåll och träna språket istället för att forma 

bokstäverna för hand (Alexandersson et. al. 2001:110). Elever som inte är van vid vårt latinska 

alfabet behöver inte lägga all energi på att forma bokstäver utan kan istället tänka på innehållet i 



9 

texten (Jedeskog, 1998a:37). Forskaren Arne Trageton (2004) har i sitt aktionsforskningsprojekt 

Tekstskaping på datamaskin påvisat hur förstaspråksinlärningen kan underlättas och förbättras 

med hjälp av datorn/IT. Trageton säger själv att hans modell med fördel skulle kunna appliceras 

på andraspråksinlärare, barn och vuxna (mailkontakt 2005-11-05, 19:50). I Skolverkets rapport, 

Skola 2010 skrivs att det finns forskare som har en mindre positiv syn på dator/IT:s förtjänster 

när det gäller skrivandet. De menar att inlärarna ”slutar planera sitt skrivande och att resultaten 

försämras” (ibid s. 54).  

Forskarna Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001:15), anser emellertid att dator/IT i 

skolan gynnar ett kreativt och mer engagerat lärande. ”Det lärande som sker av en aktiv, 

engagerad och koncentrerad elev är effektivt” (Jedeskog, 1998a:17). Interaktionen kring datorn 

ökar elevernas förmåga att tänka och uttrycka sig och i det aktiva samtalet kommer uppgiften och 

samarbetet i centrum. Även lektor Ann-Mari Folkesson (2004b) konstaterar ett tydligt förbättrat 

samarbete, trevligare samtalston och en ökad hjälpsamhet när dator/IT används i undervisningen. 

Interaktionen stimuleras när eleverna samarbetar vid datorn (Alexandersson et.al., 2001:107). 

 

Dialog, problematisering och reflektion utgör centrala inslag i allt lärande. När barn arbetar 

[med dator/IT] behöver de därför utbyta upplevelser och erfarenheter; de behöver samtala 

om sitt lärande utifrån egna frågor; de behöver göra egna reflektioner, tolkning och 

bedömningar. Att formulera sig om sitt eget lärandet kan därför utveckla barnets språkliga 

och kommunikativa kompetens (ibid s.108). 

 

Elever som arbetar parvis vid datorn utbyter idéer, funderingar och erfarenheter med varandra, 

vilket ”bidrar till att elever skapar insikt och förståelse som är mer än bara kunskap” (Jedeskog, 

1998:19) och datorn kan därför även betraktas som ett ”tankeredskap” (ibid s. 20). Även 

Pedersen (2000:37) skriver att elevernas kognitiva utveckling gynnas av dator/IT –användning 

vid grupparbete där den sociala interaktionen står i centrum. Datorn betraktas ”som ett kulturellt 

redskap eller ’tankestötta’” (ibid s. 37). I vårt kunskapssamhälle anses det viktigt att fungera i 

grupp och ges elever möjlighet till samarbete vid datorn skulle detta kunna vara ett sätt som 

bidrar till social kompetens (Jedeskog 1998a:20).  

Trots många positiva forskningsrön, enligt ovan, finns viss reservation till datorstödd 

undervisning. Lindh (1997:291) menar att om lärarna inte har tillit till datorstödd undervisning 

eller om de känner osäkerhet inför datatekniken är det ett hinder för pedagogens engagemang. Ny 
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avancerad teknik innebär inte per automatik att undervisningen blir bättre (ibid s. 327). Enligt 

Pedersen (2000:37) ska data/IT ses som en allmän teknik som kan nyttjas i flera kontexter, det 

vill säga den är inte att betrakta som pedagogisk metod i sig utan är ett verktyg.  

Pedersen (1998) påvisar problematiken med komparativa studier av datoranvändning i 

undervisningen. Han menar att datorn som ensam variabel inte står för utvecklingen utan även det 

förändrade arbetssättet påverkar utfallet. Genom att eleverna är delaktiga i förändringen med 

datoranvändandet uppstår Hawthorn-effekten, det vill säga att eleverna känner sig 

uppmärksammade och presterar av den anledningen bättre. Vår tolkning utifrån detta är att det 

inte går att fastställa vad som är upphov till utvecklingen, om det är en kombination av 

uppmärksamhet och den nya tekniken eller om det är faktorerna var för sig. Trots att forskningen 

inte kunnat påvisa entydigt positiva effekter vid datorstödd undervisning anser Pedersen att 

datorn bör användas i skolan. Även Lindh (1993:82) ser med viss reservation på jämförande 

studier mellan traditionell och datorstödd undervisning. Han menar att det inte är relevant att byta 

ut medier utan förändring av innehåll och metoder i undervisningen. Folkesson säger: ”Det är 

viktigt att lärare tar till sig ett annat arbetssätt innan de plockar in datorerna. Annars blir det lätt 

så att övningsböckerna och fylleriövningarna flyttar från boken till datorn och då har man inte 

vunnit någonting” (ibid 2004a). Pedagogens förtrogenhet med den nya tekniken är enligt Hylén 

(2003:34) av stor betydelse för omfattningen av användandet och han ställer sig frågande till om 

bristen på utbildning och kompetens hos lärarna kan vara en bidragande orsak till den 

förhållandevis begränsade användningen av data/IT i skolan. ”Lärarnas förmåga att använda 

[data/]IT i undervisningen anses ha en central roll för att man ska uppnå en framgångsrik 

integration av [data/]IT i skolan” (Hylén, 2003:35). 

En av anledningarna, som vi ser det, till varför lärarna inte har kompetens på området skulle 

kunna vara att lärarutbildningen inte prioriterar undervisning om hur tekniken kan användas som 

ett pedagogiskt verktyg.  

Enligt Jedeskog (1998a:87) anser många lärare att de behöver mer kunskap kring de 

pedagogiska aspekterna på datoranvändningen, samt fortbildning inom data/IT-området och 

främst i fråga om ordbehandling och datakommunikation. Vidare menar hon att det inte sedan 60-

talet skett någon större förändring på det pedagogiska området när det gäller datorer, detta på 

grund av en alltför ensidig fokusering på tekniken. För att dator/IT ska bidra till en förändring av 

skolan måste det pedagogiska stå i centrum och ”[d]atoranvändningen måste sättas in i ett 
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pedagogiskt och socialt sammanhang” (ibid s.53). Enligt Lindh (1997) finns ännu inte någon 

fungerande modell för datoranvändningen i skolan vilket stöds av Riis som menar att slutmålet är 

att både lärare och elever ska betrakta datorn som ”ett naturligt inslag i undervisningen […] och 

att den används på ett metodiskt genomtänkt sätt” (ibid s.23).  

Risker som kan uppstå enligt Lindh (2005:331) i samband med dator/IT är att det blir 

skiktningar när det gäller den nya informationsteknologin. I skolan kan detta gälla både 

pedagoger som undervisar och elever, där olika hinder, som exempelvis ökad arbetsbörda och 

resursbrist, medför skillnader mellan olika skolor i frågan om datoranvändning. På elevnivå 

handlar det om vem som har respektive inte har en dator till förfogande hemma, vilket resulterar 

i att de bättre bemedlade får ett försprång i datoranvändning. Vidare anser Lindh att den nya 

teknologins utveckling kan komma att påverka skolan under de närmaste åren och leda till 

förändringar, vilket kommer att ställa krav på pedagoger som använder datorer i sin 

undervisning. Detta kommer att medföra problem, men samtidigt finns möjligheten till en 

skolutveckling som blir både mer effektiv och trivsam. (ibid s. 331). I den kunskapsöversikt 

grundad på forskning som rapporten, Att läsa och skriva (2003:106), presenterar sägs att om 

dator/IT används på ett relevant och klokt sätt i skolan kan det fungera alldeles utmärkt som ett 

pedagogiskt verktyg.  

Hinder för användande av dator/IT i skolan 

Införandet av ny teknik har inneburit förändringar i skolans verksamhet. Förändringar, oavsett 

vad de medför, tar tid att införliva i och ett omedelbart accepterande för det nya är inte alltid 

möjligt. Introduktionen av dator/IT i skolan har av olika anledningar mött motstånd hos vissa 

lärare. Dels finns det enligt Jedeskog (1998a:39-46) praktiska hinder som handlar om resurser, 

system och tid. När det gäller tidsaspekten är lektionsplaneringen för krävande tidsmässigt, bland 

annat beroende av för undermålig utbildning och vidareutbildning på hur dator/IT kan användas 

pedagogiskt i undervisningen. Datortäthet är även det en begränsande faktor, det vill säga det 

finns för få datorer per elev i skolan. Tillika placeringen av apparaterna, var i skolan datasalarna 

är belägna samt bokningssystemet kan utgöra försvårande omständigheter och medföra problem 

vid nyttjandet av datorer i den utsträckning som önskas. Avsaknad av Internetuppkoppling och 

relevanta program, stora klasser, schemaläggning samt ämneslärarsystemet är ytterligare faktorer 

som komplicerar användandet av dator/IT i skolan.  
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I rapporten, Att läsa och skriva (2003:107), framgår det att i de fall eleverna har tillgång till 

Internet finns en risk för att inlärare med låg självkänsla och sämre språkkunskaper utnyttjar 

möjligheten till kopiering av text. Dator/IT:s möjligheter att individualisera undervisningen ses 

inte bara som positivt utan i rapporten uppmärksammas att eleverna förutsätts ha självdisciplin 

och kunna ta eget ansvar för sin inlärning, vilket inte alla kan och de ”lämnas åt sitt öde” (ibid s. 

107).  

Utifrån våra kunskaper beträffande andraspråkselevers förutsättningar att nå skolframgång 

vet vi att den dubbla inlärningsbördan, det vill säga att de måste lära sig ett nytt språk samtidigt 

som de ska tillägna sig ämneskunskaper, är påfrestande. Detta menar vi kan leda till att elever 

med annat modersmål än svenska i vissa situationer väljer genvägar för att klara av sitt 

skolarbete, som att till exempel kopiera material. 

Jedeskog (1998a:41) framhåller tillika psykologiska svårigheter som kan utgöra ett hinder 

vid dator/IT-användandet i skolan. Exempelvis framhåller hon den allt mer pressade 

arbetssituation många lärare har, som innebär att de inte har ork och energi att intressera sig för 

några större pedagogiska förändringar eller lära sig använda ny teknik. I och med den nya 

teknikens introducering i undervisningen förändras lärarens roll till att bli mindre auktoritär och 

mer handledande. Detta innebär att läraren kan uppleva en maktförskjutning, vilket kan bidra till 

en avog inställning till användandet av dator/IT i undervisningen. Eleverna besitter många gånger 

högre kompetens än läraren, när det gäller handhavande av dator/IT, som gör att ”[l]äraren [inte 

längre är] bäst i klassen” (ibid s.41). En viktig förutsättning för dator/IT-användande i skolan är 

således fortbildning och kompetensutveckling för pedagogerna inom området (ibid s.42).  
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Resultat och resultatdiskussion  
Vi kommer här att presentera resultaten av enkätundersökningen och de intervjuer vi gjort med 

pedagoger som undervisar i svenska som andraspråk på gymnasienivå. Inledningsvis presenterar 

vi vår enkätundersökning för att sedan övergå till att redovisa intervjuundersökningen. Vid 

intervjuerna har vi valt att sammanfatta dessa och endast redovisa det viktigaste som framkom i 

relevans till vårt syfte. Vi avslutar med en analyserande diskussion som relateras till tidigare 

forskning samt ger förslag på vidare forskning. 

Enkätundersökning 

I enkätundersökningar är det svårt att kontrollera reliabiliteten i förväg och av den anledningen är 

det viktigt med noggrannhet vid konstruktionen av frågorna så att de inte kan missförstås av 

respondenterna. Enkäten i denna studie anser vi hade hög tillförlitlighet då alla frågor besvarades 

av alla informanterna (Patel & Davidsson, 1994:88). 

Resultat av enkäten 
Enkäten (bifogas som bilaga 2) skickades ut till tjugo informanter varav tretton svarade, vilket vi 

anser vara en tillfredsställande svarsfrekvens. På frågan angående utbildningsnivå svarade åtta att 

de har gymnasielärarkompetens. Av de tretton informanterna uppgav åtta att de använde datorn 

som pedagogiskt verktyg på lektionerna i andraspråksundervisningen. En majoritet (7 av 13) 

nyttjade datorn någon eller några gånger per vecka och av dessa uppgav 3 att de använde datorn 

dagligen. Det var 3 av 13 informanter som aldrig använde datorn i undervisningen, alltså lika 

många som använde den varje dag. När det gäller ämnesbehörigheten visar studien att åtta (61 %) 

pedagoger har mellan 40 och 60 formella utbildningspoäng i svenska som andraspråk. Hos 

övervägande delen av informanterna fanns en gedigen yrkeserfarenhet, det vill säga att dessa 

lärare har lång erfarenhet av undervisning på gymnasienivå, i genomsnitt 11 år. Tillika hade 

lärarna stor ämneskompetens, vilket får ses som positivt för vår studie då deras åsikter är väl 

förankrade i både teorin och praktiken. Nivån på ämneskompetensen relaterar vi till den 

forskning vi tagit del av under vår teoretiska och praktisk utbildning, som visat på att 

andraspråkspedagoger många gånger saknar formell kompetens i ämnet och de lärare som har 

högskolepoäng i svenska som andraspråk har mellan 5-20 poäng. Figur 1 åskådliggör 

samvariation mellan variablerna hög kompetens–högt nyttjande av dator/IT i undervisningen och 

låg kompetens – lågt nyttjande av dator/IT i undervisningen. Vi har valt att använda begreppet 
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samvariation till förmån för samband då vi inte ser att det finns någon direkt teori att knyta 

resultatet till (Holme & Solvang, 1991:295). Däremot anser vi att det är teoretiskt intressant för 

vår studie att se om det föreligger någon samvariation mellan variablerna.  

Om enheterna i undersökningen är mer koncentrerade i någon av rutorna kan detta visa på en 

tendens till samvariation. En starkare koncentration visar således på en starkare samvariation. 

 

    Låg   Hög  
   0 poäng 20 p. 40 p.  60 p. 

  dagligen     * * *     
Hög          * 

  ngn gång/vecka *      * * 
            
  varannan vecka     *       

  
ngn gång per 

månad      *    
Låg            

  mer sällan *        
            
  aldrig * *     *     

   Figur 1 Samvariation datoranvändning och utbildn.poäng  

 

Vår tolkning av resultatet är att det finns en tendens till samvariation eftersom vi kan se att det 

gråmarkerade fältet, hög – hög, har något större koncentration av markeringar. Pedagogens 

utbildning i ämnet har utifrån detta resonemang en betydelse för prioriteringen av 

datoranvändandet. Emellertid är denna studie enligt vår uppfattning inte tillräckligt omfattande 

för att dra några generella slutsatser.  

Intervjuresultat 

I undersökningen genomfördes fyra intervjuer. Informanterna är pedagoger som undervisar i 

svenska som andraspråk på gymnasienivå. Vid intervjuer är reliabiliteten i hög grad relaterad till 

intervjuarens egen förmåga. Genom att informanterna fick möjlighet att läsa igenom det 

nedtecknade intervjumaterialet och komma med synpunkter stärktes reliabiliteten Vidare som ett 

led i den strävan var intervjuguiden, som användes för att leda samtalet i den riktning som 

avsågs, granskad och godkänd av vår vetenskapliga handledare. Genom att jämföra utfallet av två 

instrument kan man enligt Patel & Davidsson (1994:86) säkerställa undersökningens validiteten. 

Vi har i vår studie jämfört enkätundersökningens resultat med intervjuerna för att fastställa 
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validiteten. För att respektera informanternas anonymitet benämns de i rapporten som pedagog A, 

B, C respektive D. 

Intervju lärare A 

Lärare A har utbildning i svenska som andraspråk och lång erfarenhet av undervisning i ämnet. 

Datorn är enligt läraren till sin fördel när det gäller individuell träning, vid användandet av 

ordbehandlingsprogram, processkrivning och när eleverna ska söka källor. Några regelrätta 

mekaniska övningar, så kallade drillövningar, används aldrig då de lämpar sig bättre och är 

lättare att använda när grupperna är mer homogena.  

Det finns en stor variation på datorvana hos invandrare, till exempel har östeuropéer/ryssar 

sällan erfarenhet av datoranvändning. Enligt pedagogen blir det alltför tidskrävande att använda 

datorn och utifrån den aspekten väljs det verktyg som fungerar, vilket läraren menar är penna och 

papper. Både lära sig ny teknik och nytt språk kan bli för mycket för andraspråksinlärarna och 

”gamla beprövade” sätt känns därför mer lättsamt. Om datoranvändning ska gynna inlärningen 

måste verktyget anpassas till varje enskilt undervisningsmoment.  

En bidragande orsak till lärarens begränsade nyttjande av dator/IT tror vi kan bero på 

okunskap om verktygets differentierade pedagogiska möjligheter. Ett exempel på en sådan 

möjlighet är Tragetons (2004) modell där eleverna får använda datorn för att lära sig skriva och 

sedermera läsa, en annan möjlighet är att öka interaktionen genom att låta eleverna arbeta parvis 

vid datorerna (Jedeskog, 1998a:19). Eftersom läraren inte utvecklade sitt resonemang kring 

dator/IT:s förtjänster vid intervjun eller nämnde något om hur verktyget skulle kunna användas 

på ett pedagogiskt sätt drar vi ovan nämnda slutsats. Hylén (2003:34-35) pekar också på vikten 

av kompetens på området för att lärare ska ta till sig och använda dator/IT på lektionerna som ett 

pedagogiskt redskap. Pedagogens engagemang i att implementera den nya tekniken i sin 

undervisning kan, enligt Lindh (1997:291), minska om förtroende för användningen av verktyget 

dator/IT saknas, samt om lärarna upplever osäkerhet inför tekniken. 

I förlängningen kan bristande kunskaper om data/IT:s möjligheter leda till att de 

pedagogiska förtjänster som dator/IT skulle kunna bidra med, inte vägs upp av den tid som 

läraren måste lägga ner på att lära sig hantera verktyget och sedan omsätta kunskapen i praktiken. 

Folkesson (2004b) poängterar betydelsen av att anpassa arbetssätten tillsammans med 

implementeringen av dator/IT i undervisningen. En begränsande faktor, enligt Jedeskog 
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(1998a:42), för hur dator/IT kan användas i skolan är avsaknaden av tid för vidareutbildning hos 

lärarna på området.  

Pedagogen anser att ”face to face” är ett bättre lärande än enskilt elevarbete vid datorn och 

föredrar ett mer interaktivt undervisningssätt eftersom samtalet inte stimuleras vid datorn. ”Med 

tidens tand”, som pedagogen uttrycker det, har datorns användande avtagit, delvis på grund av 

den envägskommunikation som blir när eleverna arbetar med datorn på lektionerna.  

Vår egen hypotes är att läraren inte är medveten om dator/IT:s möjligheter att öka 

interaktionen. Vi grundar detta på samma resonemang som ovan, det vill säga att läraren saknar 

kunskap om data/IT:s möjlighet att öka kommunikationen på lektionerna. Forskning visar 

(Jedeskog, 1998:19) emellertid att samtalet stimuleras vid dator/IT-användning och att samarbetet 

förbättras (Folkesson, 2004b) om eleverna får arbeta parvis vid datorerna.  

Enligt läraren visar eleverna på ett större intresse för datorn i början av 

andraspråksinlärningen. Med stigande kurser avtar dock intresset för datoranvändning och 

inlärarna föredrar att istället kommunicera med pedagogen. Dock menar läraren att dator/IT-

kompetens är av betydelse för andraspråkselever och att de har nytta av denna kunskap i sitt 

vardagsliv. Dator/IT finns idag överallt, exempelvis inom många yrken, och därför är det viktigt 

för alla att kunna använda denna moderna teknik.  

Mellan raderna tycker vi oss kunna ana ett förhållningssätt där dator/IT ses mer som ett 

praktiskt redskap, vilket ska underlätta de praktiska vardagsbestyren. Vi gör denna tolkning 

eftersom arbetslivsaspekten betonas starkt av läraren, medan dator/IT:s möjligheter i 

undervisningen inte understryks lika kraftfullt. Elevernas kunskaper på området relateras snarare 

till det framtida yrkeslivet än ett pedagogiskt verktyg, som kan gynna elevernas inlärning och 

språkutveckling.  

Avslutningsvis säger pedagogen att det dessvärre inte finns tid och resurser för 

vidareutbildning som är nödvändig för att uppdatera sina datakunskaper. Kurserna är oftast 

förlagda till Stockholm och av den anledningen blir det både dyrt och tidskrävande. Forskningen, 

enligt resonemanget ovan (Hylén, 2003:34-35), pekar på att lärarnas kompetens är avgörande för 

om och hur dator/IT kommer att användas på lektionerna. Sammanfattningsvis utifrån intervjun 

med lärare A tycker vi oss kunna se att även om ämneskunskaperna och yrkeserfarenheten finns 

behövs specifik kompetens om hur dator/IT kan användas som pedagogiskt verktyg för att gynna 

andraspråksinlärning.  
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Intervju lärare B 

Pedagogen B är utbildad andraspråkslärare med relativt kort tid inom yrket. Dator/IT ser 

pedagogen som ett bra komplement som effektiviserar andraspråksundervisningen samtidigt som 

arbetsmetoderna kan varieras mer. Pedagogen tycker att inlärningen gynnas positivt av dator/IT-

användning och eleverna får ett ökat intresse för att lära sig olika moment, som till exempel 

grammatik och ordkunskap. ”Kanske är det så att eleverna tycker det är roligare att arbeta med 

olika uppgifter när de får använda datorn och att de därför lär sig mer” säger pedagog B. ”Att till 

exempel skriva och ändra blir mer omständligt när eleverna använder papper och penna.”  

Flera forskare (Alexandersson et.al, 2001:15, Jedeskog, 1998a:17) menar att aktiva och 

engagerade elever är gynnsamt för lärandet. Vi tycker oss kunna säga utifrån våra egna 

referensramar, förankrade i vår lärarutbildning, att om eleverna upplever lektionerna roliga kan 

det leda till ett större engagemang och genom det bättre lärande.  

Pedagogen anser att interaktionen mellan eleverna minskar eftersom de ”blir mer 

koncentrerade på sitt eget” när de använder datorn. När de sitter och arbetar traditionellt vid 

borden blir det oftare så att de frågar och hjälper varandra med olika uppgifter. Dock menar 

pedagog B att eleverna skulle kunna arbeta mer parvis när de använder datorn. ”Då skulle de 

säkert prata mer med varandra och eleverna lär sig av varandra.”  

Detta resonemang som lärare B för visar på en insikt och en pedagogisk medvetenhet att 

elevernas interaktion påverkas av hur dator/IT används. Läraren iakttog att det fanns skillnader i 

kommunikationen mellan eleverna, beroende på om de arbetade traditionellt med papper och 

penna vid borden eller när de satt ensam vid datorerna. Vår tolkning är att denna iakttagelse var 

incitament till lärarens fundering kring ett förändrat data/IT-användande, med syfte att stimulera 

interaktionen. Till skillnad från pedagog A, som inte reflekterade över hur ett förändrat arbetssätt 

med data/IT skulle kunna påverka och stimulera kommunikationen i positiv riktning för 

andraspråksinlärarna, ser pedagog B ett alternativt undervisningssätt. Pedagogerna måste enligt 

Folkesson (2004b) ha ett flexibelt förhållningssätt till lärandet och ett vidgat tankeperspektiv 

kring dator/IT för att kunna ta del av de positiva effekter tekniken kan generera. Vi kan se en 

tendens till detta förhållningssätt hos lärare B och vi menar, utifrån våra teoretiska och praktiska 

studier, att detta är relaterat till pedagogens egna erfarenheter av att använda tekniken. Dessutom 

har lärare B inte arbetat så många år med att undervisa, vilket vi tror kan ha inverkan på ett mer 

öppet och flexibelt arbetssätt med nya tekniker. 
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För att träna språket och för att söka information nämner läraren att de använder sig av olika 

dataprogram. Vidare säger sig pedagog B inte vilja använda datorn på något annat sätt. 

Pedagogen har en egen teori om att detta kanske beror på den egna bristen på kunskap om hur 

dator/IT skulle kunna användas mer pedagogiskt. ”Jag vet inte något bättre sätt att använda den 

på” och tillägger att det hittills inte varit möjligt att vidareutbilda sig inom området. ”Det är 

viktigt att eleverna lär sig behärska dator eftersom denna kompetens ofta är efterfrågad ute i 

arbetslivet” avslutar pedagog B. 

Lärare B poängterar, i likhet med lärare A, att dator/IT är viktigt för elevernas fortsatta 

vardagsliv, men lägger inte lika stor vikt vid det som lärare A. Även vad det gäller kompetens 

visar lärare A och B samstämmighet kring sin egen begränsade kunskap om de pedagogiska 

användningsområdena. Jedeskogs (1998a:87) forskning visar på att lärarna behöver mer kunskap 

kring de pedagogiska aspekterna på datoranvändningen samt fortbildning inom data/IT-området. 

Intervju lärare C 

Pedagog C är utbildad lärare i svenska som andraspråk, men har inte arbetat så många år med att 

undervisa. Dator/IT är ett verktyg som pedagogen använder dagligen på sina lektioner eftersom 

det är givande för elevernas kunskapsinhämtande särskilt när det gäller språkutvecklingen. När 

dator används i undervisningen får eleverna arbeta i sin egen takt, vilket är bra eftersom 

grupperna är påtagligt heterogena. ”När eleverna sitter enskilt och arbetar vid datorerna kan jag 

gå runt och hjälpa dem med deras specifika svårigheter.” Med detta menar pedagogen att med 

datorns hjälp kan eleverna arbeta mer individuellt utifrån varje elevs enskilda behov och 

kunskapsnivå och menar att individualisering är viktigt för andraspråksinlärare. 

Dator/IT kan enligt den rapport som skolverket presenterade 1999, vara ett verktyg som 

underlättar för andraspråksinlärare att klara sina studier genom att undervisningen lättare 

individualiseras. Även Jedeskog (1998a:29) påpekar dator/IT:s möjligheter att utifrån elevernas 

kunskapsnivåer och förutsättningar anpassa lektionerna. Vår egen reflektion sammanfaller med 

föregående resonemang om att datorn kan vara till stor hjälp vid undervisning av 

andraspråksinlärare, då dessa grupper, i jämförelse med modersmålstalare, i större utsträckning är 

heterogena. Dock vill vi poängtera att det måste finnas en pedagogisk medvetenhet bakom 

implementeringen av tekniken och dess användning för att den ska vara framgångsrik. Detta 

säger även Lindh (1997:327) som menar att ny avancerad teknik inte per automatik medför en 

bättre undervisningen. Enligt lärare C finns vissa problem med att nyttja dator/IT på lektionerna.  
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Många elever saknar grundläggande datakunskaper och en del av tiden går därför åt till att 

visa grundläggande hantering av tekniken. Jag skulle vilja ge eleverna en grundkurs i t.ex. 

Word, samt hur man klipper in bilder, söker fakta på exempelvis Google, hur man betalar 

räkningar, skriver mail etc. Många tar sånt för givet, men det är en helt ny värld för många 

andraspråkselever. 

 

Lärare C använder datorn vid grammatikövningar, för att renskriva uppsatser, söka arbeten på 

AMF (SO-tema arbete) och datorn fungerar också som lexikon på flera olika språk. ”Det är 

betydligt smidigare än stora tjocka uppslagsböcker” säger pedagog C. Datorn är en del av 

undervisningen och eleverna bör få bli bekanta med tekniken. Detta med tanke på att det är 

oundvikligt att inte komma i kontakt med datorn eftersom den används överallt i hela samhället. I 

deras framtida yrkesval kommer, menar pedagog C, datorn förmodligen att användas mer eller 

mindre. Om de inte får möjlighet att lära sig i skolan så blir det en rädsla för många att prova på 

det senare. Fortsättningsvis ställer sig pedagog C frågan: ”Varför inte integrera datoranvändning i 

skolan?” Det uppskattas av de flesta elever! Någon speciell utbildning i dator/IT har inte pedagog 

C, men menar att det skulle vara roligt att lära sig mer.  

Lärare C har, enligt vår tolkning, en långsiktighet i sin tanke när det gäller dator/IT-

användning på lektionerna i jämförelse med lärare A, som har ett mer kortsiktigt perspektiv. 

Kortsiktigheten ser vi i att läraren ”väljer bort” dator/IT som redskap och låter inlärarna istället 

fortsätta med det de behärskar, penna och papper. Det långsiktiga perspektivet hos lärare C, ger 

sig uttryck i en ambition att vidareutbilda sig på området, för att på ett mer adekvat sätt lära 

eleverna nyttja redskapet. Andraspråkinlärarna behöver kunskapen i olika sammanhang både vad 

gäller skolan och vardagen. Alexandersson et al. (2001:7) har uppfattning att data/IT är en viktig 

faktor för elevernas framtida utbildning. I rapporten Utbildning för kunskap och jämlikhet 

(2001:39) framgår också att skolan har ett ansvar för utbildning av elever på data/IT-området 

inför ett aktivt deltagande i samhället. I Regeringens skrivelse sägs att: ”Alla elever måste ges 

kompetens och självförtroende att tillägna sig och använda [dator/]IT som ett verktyg i sitt 

lärande” (ibid s. 2001/02:39) 

I likhet med Fahlén (1997:23) ser lärare C datorn som en del av undervisningen och 

pedagogen menar vidare att data/IT-kunskaper är en nödvändighet för fortsatta studier och 

kommande arbetsliv. Vidare bör det beaktas att lärare C i likhet med lärare B har en relativt kort 
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erfarenhet av undervisning, vilket vi tror kan vara en bidragande orsak till ett flexibelt 

förhållningssätt inför användning av tekniken. 

Intervju lärare D 

Pedagog D är utbildad andraspråkslärare och har lång arbetslivserfarenhet. I sin undervisning 

använder pedagogen inte datorn, eftersom det blir för omständligt då det begränsade antalet 

datorer oftast är upptagna av andra gymnasieelever. Detta gör det enklare att använda traditionell 

undervisning i klassrummet. Däremot använder pedagogen ofta datorn själv för att söka 

information och maila. Att datortätheten många gånger är en begränsande faktor för användande 

av dator/IT i undervisningen bekräftas Jedeskog (1998a:39-46). 

Hur dator/IT skulle användas om det hade funnits bättre möjligheter vet inte pedagogen och 

menar att ”det är ingenting jag funderat särskilt mycket på”. Trots att tekniken inte används i 

undervisningen ser pedagog D vissa fördelar när det till exempel gäller skrivandet. Genom att det 

är enkelt och går snabbt att redigera en text vågar eleverna prova olika alternativ. Dessutom 

känner de ett visst stöd i rättstavningsverktyget i ordbehandlingsprogrammen. Att söka 

information via nätet tycker pedagogen är bra, men menar att nyttan är begränsad och att det 

finns vissa risker som exempelvis att kopiera texter. Detta problem är större i ”invandrargrupper”, 

eftersom de har skiftande kulturbakgrunder med varierande förhållningssätt till plagiering av 

texter säger pedagogen. 

Rapporten Att förbereda för framtiden (2003) redovisar en risk med kopiering av texter från 

Internet i synnerhet för elever med låg självkänsla och sämre språkkunskaper. Utifrån vår 

utbildning i ämnet svenska som andraspråk konstaterar vi att andraspråksinlärare ofta har låg 

självkänsla och framförallt har de bristande språkkunskaper. Vi instämmer med det rapporten 

ovan visar och det lärare D menar vad beträffar kopiering från och andraspråksinlärares 

svårigheter. Eftersom dessa elever både måste tillägna sig ett nytt språk och samtidigt fördjupa 

sina ämneskunskaper kan de hamna i en pressad situation som göra att de väljer genvägar för att 

klara av sina studier. Lärare D säger att dator/IT kan vara bra när det gäller elevernas skrivande 

vilket även forskningen kunnat påvisa, exempelvis Jedeskog (1998a:37) och Alexandersson et. al. 

(2001:110) som anser att skrivutvecklingen och textproduktionen förbättras samt ökar den 

språkliga medvetenheten. Emellertid visar Skolverkets rapport, Skolan 2010, att det finns 

forskare som menar att eleverna ” slutar planera sitt skrivande och att resultaten försämras” (ibid 

s.9). Utifrån den tvetydighet forskningen visar angående sambandet mellan positiv 
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skrivutveckling och dator/IT användande i undervisningen, menar vi att lärare bör förhålla sig 

kritiskt till teknikens förtjänster. Likväl ser vi att det finns fördelar som talar för ett användande. 

Pedagog D tycker att elever som fått möjlighet att använda dator/IT har varit belåtna, men 

att det trots allt finns vissa negativa konsekvenser. ”Jag tycker att man tappar den allmänna 

kommunikationen” och att samtalandet minskar när eleverna arbetar vid datorer. Det kan även 

finnas risk för skiktning, menar pedagogen, om jag som lärare utgår från att alla har tillgång till 

datorer hemma/på fritiden. ”En dator är ganska dyr och alla har inte råd att köpa en.” Pedagogen 

anser det omöjligt att basera en undervisning på att datorn måste användas när många elever 

kanske aldrig har kommit i kontakt med tekniken. Även det faktum att grupperna är heterogena 

utgör ett hinder för att använda dator/IT i undervisningen eftersom ”eleverna är på så skilda 

nivåer att det ställer till bekymmer”.  

Lärare D drar, i likhet, med lärare A och B, slutsatsen att eleverna inte kommunicerar när de 

använder dator/IT på lektionerna. Dock anses interaktion av ett flertal forskare, som exempelvis 

Jedeskog (1998a:19) och Alexandersson et. al. 2001:107), stimulera samtalet när dator/IT 

används i undervisningen. Anledningen till att pedagogen inte uppfattar att kommunikationen 

gagnas är, enligt vår uppfattning, att läraren saknar ett bakomliggande syfte och pedagogisk 

ambition med elevernas användande av dator/IT. För att interaktion ska vara möjligt måste 

läraren styra undervisningen och låta eleverna arbeta parvis vid datorerna. I dagsläget används, 

enligt vår uppfattning, datorer mest som en kompletterande resurs där eleverna arbetar enskilt 

med mekaniska övningar. Ett nytt arbetssätt är enligt Folkesson viktigt för att ”[a]nnars blir det 

lätt så att övningsböckerna och fylleriövningarna flyttar från boken till datorn och då har man inte 

vunnit någonting” (ibid. 2004b). 

Pedagog D tycker att dator/IT-kompetens är viktigt att lära sig eftersom vi idag lever i ett 

teknologiskt samhälle. Det är många yrken där det är nödvändigt kunna använda datorer och även 

privat finns nyttan av denna kompetens, menar pedagogen.  

Samtliga informanter i vår intervjuundersökning och den litteraturforskning vi tagit del av, 

betonar vikten av att eleverna i skolan ges möjlighet att tillägna sig kunskaper om hantering av 

data/IT, då detta anses ha betydelse för individens fortsatta liv.  
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Sammanfattande slutdiskussion 

Att dator/IT är en del av vårt samhälle är något vi anser vara ställt utom allt tvivel och vi menar 

att det finns behov av att ta reda på hur denna teknik kan användas i skolan. Som 

andraspråkspedagoger har vi intresse av att få kunskap om och hur dator/IT används som 

pedagogiskt verktyg i denna specifika undervisning.  

Forskningen kring dator/IT har en relativt kort historisk bakgrund i jämförelse med annan 

pedagogisk forskning, men har på senare tid aktualiserats och blivit mer omfattande. Den 

litteraturforskning vi gjort kring dator/IT har haft utgångspunkt i skolans allmänna undervisning. 

Någon studie med inriktning och fokus på andraspråksinlärning och användande av dator/IT har 

vi dessvärre inte kunnat finna, men i flera forskningar reflekteras kring elever med annat 

modersmål än svenska. Skolverket menar att andraspråksinlärare kan anses tillhöra elevgruppen 

med allmänna läs-, och skrivsvårigheter. Med detta uttalande menas inte, enligt vår tolkning, att 

andraspråksinlärare har allmänna läs-, och skrivsvårigheter, utan att de kan dra fördel av liknande 

pedagogiska hjälpmedel. Utifrån ovan nämnda förutsättningar har vi därför baserat vår 

litteraturbakgrund på allmän forskning kring dator/IT-användande, men vi anser emellertid att 

mycket av det som framkommit är applicerbart på andraspråkselever. Detta för att vi inte funnit 

någon forskning med direkt anknytning dator/IT och andraspråksinlärning. 

Incitament till denna studie är Arne Tragetons forskningsprojekt (2004) Tekstskapning på 

datamaskin, som vi kom i kontakt med under vår utbildning. I projektet användes datorn som ett 

pedagogiskt verktyg för att lära förstaspråkstalare att läsa genom att skriva. Formell träning i 

handskrift fick vänta till årskurs tre. Resultaten visade på att elever i ”dataklasserna” skrev bättre 

och mer innehållsrika texter samt att de lärde sig läsa fortare. Det skulle även visa sig att 

dataklassernas elever fick en snyggare handstil men att de inledningsvis skrev något 

långsammare. Vår tanke väcktes att denna metod skulle kunna appliceras på andraspråksinlärare. 

Vi tog kontakt med Trageton via mail för att utröna om han visste om hans metod användes i 

andraspråksklasser. Tyvärr hade han ingen vetskap om befintlig verksamhet men sa att han 

trodde metoden skulle fungera i andraspråksinlärning.  

Genom vår litteraturforskning (se bakgrund) har vi kunnat konstatera att det finns tendenser 

till att dator/IT-användning i undervisningen inverkar positivt på många sätt. Bland annat har det 

visat sig att elever med läs- och skrivsvårigheter kan dra fördel av att använda tekniska 

hjälpmedel som exempelvis dator/IT i sitt skolarbete. För dessa elever är det lättare att med 
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datorns hjälp producera och redigera text vilket leder till att skrivglädjen ökar. Detta 

överensstämmer med de intervjuade lärarnas synpunkter. Alla fyra såg förtjänster med att 

använda dator/IT vid processkrivning eftersom texterna lätt kunde redigeras och 

rättstavningsprogrammen fungerade som ett stöd. En ökad positiv inställning till det arbete 

eleven sysslar med leder till ökat intresse och en vilja att lära sig mer: När eleven känner att 

han/hon lyckas och lär sig mer ökar också självförtroendet. Vi menar att självförtroende är viktigt 

när det gäller att nå framgång i skolan och att detta tillsammans med ökat intresse är viktiga 

förutsättningar för att nå uppsatta utbildningsmål. När det gäller självförtroende och framgångar i 

skolan är detta av yttersta vikt för elever med annat modersmål än svenska. Dessa elever har av 

många olika anledningar dåligt självförtroende vilket inverkar på deras studieresultat. Exempelvis 

menar vi att språksvårigheter kan ha resulterat i att eleven inte kan tillgodogöra sig studierna 

vilket i sin tur ger ett dåligt självförtroende. Utifrån vår intervjuundersökning har vi kunnat 

konstatera att pedagogerna anser att dator/IT i undervisningen ökar elevernas intresse. Detta anser 

vi sammanfaller med de forskningsrön vi funnit i vår litteraturgenomgång (se bakgrund). 

Flertalet forskare framhåller att individualisering är en av dator/IT:s stora fördelar. Detta 

stämmer överens med informanterna i vår empiri. Individualisering är viktigt för alla elever, men 

särskilt betydelsefullt menar vi att det är för elever med annat modersmål än svenska. Dessa 

elever har varierande kunskapsnivåer både vad gäller svenska språket och allmän 

utbildningskompetens. Detta betyder att de måste få undervisningen anpassad efter sina specifika 

behov och förutsättningar för att få möjlighet att klara av sina studier.  

En divergerande uppfattning angående kommunikation och dator/IT i skolan har vi kunnat 

påvisa vid jämförelsen mellan vår egen studie och den forskning vi tagit del av i litteraturen. 

Tidigare forskningen hävdar att dator/IT-användande är positivt för interaktionen, vilket inte 

lärarna i vår intervjuundersökning håller med om utan påstår motsatsen. Samtalet är särskilt 

betydelsefullt för andraspråksinlärare eftersom många elever med annat modersmål än svenska 

inte har möjlighet att använda sitt andraspråk utanför skolan. Detta leder till ett begränsat 

användande av målspråket vilket i sin tur utgör hinder för effektiv språkutveckling. Några 

generella slutsatser utifrån resonemanget anser vi inte är möjligt då studien är för begränsad i sin 

omfattning. Som blivande andraspråkspedagoger bör vi reflektera och vara medvetna om att 

dator/IT kan påverka interaktionen negativt. 
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Att de pedagoger vi intervjuat anser att kommunikationen inte stimuleras av dator/IT i 

undervisningen skulle kunna ha sin förklaring i bristande kunskaper om hur tekniken kan 

användas mer pedagogiskt med ett långsiktigt perspektiv. Denna iakttagelse har sin förklaring i 

att pedagogerna säger sig ha för lite kunskap om hur de på bästa sätt ska använda dator/IT i 

undervisningen. En av informanterna uttrycker en önskan om att få vara med och påverka 

utformningen av de pedagogiska program som finns på marknaden. Vidare sägs att 

dataprogrammen, rätt utformat, skulle kunna vara bra som kompletterande hjälpmedel för elever 

med annat modersmål än svenska. Som konkret exempel nämns uttalsövningsprogram som skulle 

gynna språkutvecklingen och följaktligen underlätta inlärningen i alla ämnen. Detta 

överensstämmer med den forskning som Riis gjort, där hon menar att en bidragande orsak till att 

implementeringen av dator/IT i skolan inte utvecklats i den takt som önskats är att tekniken inte 

är kompatibel med skolan och de pedagogiska aspekterna.  

Utifrån den enkät- och intervjuundersökning vi genomförde kan vi konstatera att dator/IT 

nyttjades av de flesta andraspråkspedagogerna. Däremot var variationen stor när det gäller 

användningsområde samt frekvensen av användandet. Några av lärarna har integrerat dator/IT i 

sin dagliga verksamhet och betraktar den som ett pedagogiskt verktyg, samtidigt som ett flertal 

säger sig aldrig använda datorn i sin undervisning.  

Vår empiriska studie visar samstämmighet med forskningen (se bakgrund) om att tekniken 

många gånger används till att söka information på Internet och textbearbetning med stöd av 

ordbehandlingsprogram. Av våra intervjuade pedagoger svarade alla att de använde datorn till 

dessa ändamål. Vår egen hypotes om hur dator/IT används i andraspråksundervisningen stämde 

väl överens med både litteraturforskningen och den empiriska undersökningen. Denna hypotes 

har vi grundat på de erfarenheter vi rönt under vår verksamhetsförlagda utbildning i svenska som 

andraspråk. Någon diskussion kring hur, varför och om dator/IT ska användas i skolan har vi 

aldrig tagit del av vare sig ute i verkligheten eller under vår lärarutbildning. Om dator/IT ska 

kunna implementeras i skolan och fungera som det kraftfulla pedagogiska verktyg som många 

forskare anser, måste det finnas ett intresse och en diskussion ute i verksamheterna och kanske i 

synnerhet på lärarutbildningen. 

Formell behörighet anser vi vara viktigt oavsett vilket ämne det gäller. Dessvärre har vi 

under vår andraspråksutbildning erfarit att elever med annat modersmål än svenska inte alltid 

undervisas av behöriga lärare, vilket även tidigare studier påvisat. Utifrån denna aspekt väcktes 
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intresset att undersöka om formell utbildning i ämnet kunde kopplas ihop med användandet av 

dator/IT. Vår studie visar viss tendens till samvariation mellan svenska som 

andraspråksutbildning och användande av dator/IT.  

Att dator/IT är en del av vårt samhälle är forskare tydligt överens om och många menar att 

det är en viktig framtida kompetens att behärska denna teknik. De pedagoger vi intervjuade ansåg 

också detta vara mycket viktigt och att det var av betydelse för andraspråksinlärares kommande 

yrkesliv. Även vi sällar oss till åsikten om att det är av stor vikt för framtida arbete att kunna 

behärska dator/IT. Många arbetsgivare kräver datorvana vilket kan vara en avgörande kompetens 

när valet står mellan två arbetssökanden. 

När vi sammanställde och analyserade vår empiriska undersökning kunde vi konstateras att 

vi missat att ställa frågan om pedagogernas syn på sin egen dator/IT–kunskap. Detta hade 

naturligtvis varit en intressant aspekt eftersom vi i vår litteraturforskning funnit att kompetens är 

av betydelse när det gäller att använda dator/IT i undervisningen. Dock hade vi av tidsbrist inte 

möjlighet att göra en kompletterande förfrågning 

Slutord 
Att dator/IT är en del av vårt samhälle är något som vi anser vara ställt utom allt tvivel och vi 

menar att det finns behov av att ta reda på hur denna teknik kan användas i skolan. av att få 

kunskap om och hur dator/IT används som pedagogiskt verktyg i denna specifika undervisning. 

Som blivande andraspråkspedagoger låg det i vårt intresse att ta reda på om och hur 

andraspråkspedagoger använda dator/IT i sin undervisning. Det vi kommit fram till är att de flesta 

andraspråkspedagoger som ingått i vår studie använder dator/IT i sin undervisning som ett 

pedagogiskt verktyg.  

Dator/IT är något som vi är tämligen säkra på är här för att stanna och som på olika sätt 

kommer att korsa varje enskild människa väg var hon än befinner sig, i skolan, hemmet eller 

arbetslivet. Hur teknikutvecklingens framtid ser ut finns det inga svar på och inte heller hur den 

kommer att påverka och förändra samhället. Emellertid är vår bestämda uppfattning att dator/IT-

användning i skolan är en del av den framtida pedagogiken, att den kan tillföra både lärare och 

elever en ny och bättre undervisning, men att traditionell undervisning aldrig helt kan ersättas av 

modern teknik utan ses som ett komplement.  

Den visionära tanken om den resurseffektiva skolan utan lärare som vi funnit i litteraturen 

ansluter vi oss inte till, utan menar att pedagoger är oersättliga. Dock är det oundvikligt att 
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lärarrollen förändras, men detta är något som vi menar ständigt pågår och kan inte härledas till 

enbart den tekniska utvecklingen.  

Barn och ungdomar har stora kunskaper kring användande av dator/IT vilket också är en 

anledning till att den bör användas i undervisningen. Det eleverna finner roligt och intressant kan 

skolan dra fördela av och i slutänden kan resultera i ett ökat lärande hos eleverna.  

Sammantaget av vår utbildning, litteraturstudierna och den empiriska undersökning vi gjort 

har stärkt vår uppfattning att dator/IT rätt använt, är ett bra pedagogiskt verktyg som kan 

underlätta och bidra till en bättre andraspråksinlärning.  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Luleå tekniska universitet som skriver en C-uppsats i ämnet 

svenska som andraspråk. Syftet med vår studie är att ta reda på om och hur dator/IT används i 

andraspråksundervisningen på gymnasienivå. Vi hoppas därför att Du som undervisar i 

svenska som andraspråk på gymnasienivå vill hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. All 

data behandlas konfidentiellt. Då tiden är begränsad för oss att genomföra och sammanställa 

vår empiriska studie önskas svar senast 9 maj. Frågor kring enkäten besvara vi gärna via e-

post. Tack för Din medverkan! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Katarina Gudmundsson                       &                         Camilla Nilsson 

katgud-2@student.ltu.se                                              camnil-0@student.ltu.se 
 



 

Bilaga 2 
Hej. 

Vi är två lärarstudenter på Luleå tekniska universitet som skriver en C-uppsats i ämnet svenska som 

andraspråk där vi har för avsikt att undersöka dator/IT användandet i andraspråks-undervisningen. För 

att få en bild av hur (dator/IT) detta användande ser ut delar vi ut denna enkät till pedagoger som 

undervisar i ämnet på gymnasienivå. Vi skulle vara mycket tacksamma om Du kan hjälpa oss med vår 

uppsats genom att besvara frågorna i enkäten.  

All data kommer att behandlas konfidentiellt.  

Vi har i vår studie valt att använda oss av det samlade begreppet  

dator/IT då dessa oftast används tillsammans och synonymt 

 

1. Använder Du datorn/IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen av 

andraspråkselever? 

Ja……. 

I så fall, hur (beskriv kortfattat)? 

Nej……. 

Varför inte? 

2. Hur ofta använder Du dator/IT på lektionstid i skolan? 

Daligen……  Ngn el.ngr ggr per vecka…… Varannan vecka……

  

Ngn el.ngr ggr i månaden…… Mer sällan……  Aldrig…… 

3. Ämnesbehörighet? 

Svenska som andraspråk             poäng  Svenska poäng 

Annan ämnesbehörighet  

4. Utbildning? 

Grundskolelärare………. Gymnasielärare……….  Annan 

utbildning    

5. Erfarenhet av undervisning? 

Grundskolelärare     år Gymnasielärare år Annan 

undervisning år 

 

Förutom enkätundersökningen behöver vi i vår studie göra några intervjuer för att fördjupa vår 

kunskap om och hur datorn/IT används i andraspråksundervisning. Det skulle glädja oss om Du har 

möjlighet att svara på ytterligare några frågor. Skicka din intresseanmälan via e-post tillsammans med 

enkäten. . 

Med vänliga hälsningar 

  Katarina Gudmundsson                       &                      Camilla Nilsson 

katgud-2@student.ltu.se                                              camnil-0@student.ltu.se 

 



 

Bilaga 3 
Frågeguide till lärarintervju 

1. Varför använder Du datorn i andraspråksundervisningen? 

2. Hur använder Du datorn i andraspråksundervisningen?  

3. Skulle Du vilja arbeta med datorn på något annat sätt?  

4. Om ja, hur? 

5. Vad ser Du som positivt respektive negativt med att använda datorn i 

andraspråksundervisningen? 

6. Hur ser Du på datakompetens inför kommande arbetsliv och god samhällsmedborgare? 

7. Är det något mer Du vill tillägga? 
 

□ Lusten att skriva 
□  Effektivare undervisning 
□ Lättare att individualisera  
□  Undervisningsformerna mer   
varierade 
□  Relationen elev – pedagog, positivt 
□  Relationen elev – pedagog, negativt 
□  Elevsamarbetet, positivt 
□  Elevsamarbetet, negativt 
□  Skrivutvecklingen gynnas 
□  Kommunikationen stimuleras 
□  Inlärningen gynnas positivt  
□  Inlärningen gynnas negativt  
□  Kompletterande hjälpmedel 
□  Värdefulla verkliga experiment 
ersätts av fiktiva dataexperiment, 
negativt 

□ Ökat intresse hos inlärarna 
□ Skrivglädjen, positivt 
□ Skrivglädjen, negativt 

□ Fokus på innehåll istället för form 
□ Risk för skiktning i skolan  
(t.ex. tillgång till datorer) 
□ Risk för skiktning i den individuella 
statusen (t.ex. tillgång till datorer) 
□ Svårigheter med användning av 
tangentborden 
□ Osäkerhet i sin roll som lärare 
□ Förändring av lärarrollen, positivt 
□ Förändring av lärarrollen, negativt 

□ Hjälplöshet som lärare 
□ Lärarkompetensen/bristen på 
kompetens ett hinder för eleven 




