
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för humaniora (HUM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom 
lärarutbildningen, 15 högskolepoäng 

 

När ordboken blir digital 
Några lärares uppfattningar om vuxna 

andraspråkselevers användning av digitala 
ordböcker.  

 

Ulrica Högbergh 



  

 

i 

 

 Abstrakt 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare påverkas av de krav den 

snabba teknikutvecklingen ställer på dem. Detta gjordes genom att intervjua 

fem lärare om deras uppfattning om vuxna andraspråkselevers användning av 

digitala ordböcker. Detta görs mot bakgrund av bland annat Roger Säljös 

teorier om sociokulturellt lärande och Anneli Hanssons fallstudie om IT-

verksamhetsutveckling i skolan. En skillnad är att med bärbar teknik så blir 

kraven på förändring i klassrummet mer påtagliga än tidigare. Den bärbara 

tekniken gör att IT-verksamhetsutvecklingen sker i ett nedifrån och 

upperspektiv.att jämföras med mer traditionell IT-verksamhetsutveckling som 

ofta bedrivits i ett uppifrån och nedperspektiv. Ur resultatet kan utläsas att 

lärarna noterat elevernas användning av de digitala ordböckerna i 

klassrummet men ännu inte har implementerat detta i undervisningen. 

Orsaken är brist på stöd i form av kompetensutveckling och tid till 

verksamhetsutveckling i kollegiet. De digitala ordböckerna uppges vara ett 

problem i samband med bedömning.  

 

Nyckelord: digitala ordböcker, lexikon, svenska som andraspråk, IT-

utveckling, skolverksamhetsutveckling 
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 Inledning  
Är skolan i otakt med tekniken? Den frågan ställs ofta och vi nickar för det 

mesta instämmande som svar. Vi känner att tekniken utvecklas snabbare än 

vad skolan hinner med. Är det verkligen så och i så fall, hur påverkar det då 

läraren? 

 

Under lärarutbildningens auskultation på ett Komvux noterade jag 

andraspråkselevers 1  användning av digitala ordböcker. Eleverna använde 

digitala ordböcker under lektionstid via privata, handhållna enheter som 

surfplattor och avancerade mobiltelefoner, så kallade smarttelefoner.  

 

Det vanliga är att införande av teknik i skolan drivs som projekt vilka initieras 

och är tänkta att genomföras ur ett uppifrån och nedperspektiv. På styrnivå 

utarbetas planer och strategier vilka inom en bestämd tidsram ska 

implementeras i skolan. Tidigare har skolan således haft viss kontroll över 

teknikanvändningen i skolmiljön, men i och med den handhållna och trådlösa 

tekniken har initieringsinitiativet flyttats till eleverna. Ett slags nedifrån och 

upperspektiv har uppstått.  

 

Detta innebär en ny och delvis ovan situation för skolledning och pedagoger 

att förhålla sig till. Eleverna använder digitala lexikon i inlärningen, oavsett 

om skolledning och pedagoger har beredskap för detta eller inte. Vad innebär 

till exempel övergången från traditionella ordböcker i bokform till digitala 

ordböcker för inlärningen, med utgångspunkt i aktuella teorier om inlärning? 

Påverkar övergången lärarens undervisningsmetoder? Påverkar den lärarens 

upplägg av bedömningen – exempelvis när det gäller elevernas användning av 

ordböcker under nationella prov och andra bedömningstillfällen? 

 

All undervisning utgår från styrdokumenten vilka återfinns på en mängd olika 

nivåer: internationellt, transnationellt, nationellt, regionalt, lokalt samt det 

enskilda undervisningsstället.  Men intentionerna i styrdokumenten realiseras 

oftast inte förrän de sipprat ned och filtrerats genom alla dessa nivåer, ner till 

den enskilde läraren i mötet med eleven.  

 

På transnationell nivå återfinns EU:s styrdokument om nyckelkompetenser i 

ett kunskapssamhälle. Här fastslås att alla EU:s medborgare ska vara försedda 

med den digitala kompetens som behövs för att leva och verka i ett 

kunskapssamhälle som kräver livslångt lärande. (European Union , 2006) 

 

Gymnasieskola och vuxenutbildning är en viktig del i det livslånga lärandet 

och styrdokumentet på nationell nivå, Läroplan för vuxenutbildningen hänvisar 

                                                           
1
 I arbetet används uttrycket ”andraspråkselever” som kortform av: ”elever vilka studerar 

svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen”. 
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till EU:s nyckelkompetenser för det livslånga lärandet.  Läroplanen tar också 

upp att varje elev efter avslutad utbildning ska ha en digital 

informationskompetens vilken uttrycks som att eleven ska kunna använda: 

”modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande” (Skolverket, 2012, s. 811).  

 

Motsvarande styrdokument bör finnas också på kommunal och 

verksamhetsnivå. Läraren spelar en central roll i hur intentionerna i 

policydokumenten realiseras. Därför är lärarnas uppfattningar om området av 

betydelse.  

 

Området är viktigt att lyfta fram då IT-utveckling i skolan vanligtvis drivs ur 

ett uppifrån- och nedperspektiv, medan elevernas användning av digitala 

ordböcker i handhållna enheter snarare vänder på perspektivet och skapar ett 

nedifrån och upperspektiv. Det vore intressant att se om detta ställer andra och 

nya krav på läraren i jämförelse med det traditionella perspektivet. 

 

Med utgångspunkt i detta ställer jag därför frågan: 

 

Hur uppfattar några lärare vuxna andraspråkselevers användning av digitala 

ordböcker? 
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 Bakgrund 
Jag har bland annat använt mig av databaserna Libris och ERIC för att söka 

efter aktuell forskning och litteratur relaterad till mitt syfte. Sökbegreppen som 

användes var inom områdena: Skola och informationsteknologi (School 

Information Technology), Livslångt lärande (Lifelong Learning), 

nyckelkompetenser (Key Competences) samt informationskompetens (digital 

literacy, ICT Literacy).  

 

För att bilda en bred fond till syftet och undersökningen samt för att definiera 

några centrala begrepp har bakgrundstexten delats in under fem rubriker: 

Livslångt lärande, Sociokulturell lärandeteori, Digital kompetens, Läraren och 

verksamhetsintegrering av IT samt Ordböcker – digitalt eller analogt?. 

 

Livslångt lärande 

Det livslånga lärandet är ett begrepp som är relevant för hela samhället, men 

inte minst utbildningsväsendet och vuxenutbildningen. Under denna rubrik 

tas upp vad styrdokumenten för vuxenutbildningen på olika nivåer säger om 

livslångt lärande. 

 

EU har sedan mitten av 00-talet haft Livslångt lärande som ett av sina 

prioriterade utvecklingsområden. Utifrån detta har formulerats en lista över 

nyckelkompetenser som anses behövas i det livslånga lärandet. Dessa 

nyckelkompenser redovisas utförligare senare under denna rubrik. Europeiska 

Unionen definierar livslångt lärande som ”[…] lärande från förskoleåldern till 

pensionsåldern.” (2006). 

 

I Skollagen uttrycks det livslånga lärandet, under rubriken Syftet med 

utbildningen inom skolväsendet, enligt följande:  

 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. (SFS 2010:800, 1 kap, §4) 

 

I propositionen till 2010 års skollag nämns det livslånga lärandet i samband 

med vuxenutbildning (Proposition 2009/10:165, s. 211) såväl som i samband 

med förskolan (s. 344). Av det kan vi sluta oss till att begreppet livslångt 

lärande funnits med i förarbetet till Skollagen.   

 

Vidare i den färdiga Skollagen tas, under rubriken Kommunal 

vuxenuppbildning, upp att vuxnas lärande ska stimuleras utifrån individens 

behov och förutsättningar:  
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Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och 

stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 

kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja 

sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes 

behov och förutsättningar. (SFS 2010:800, 20 kap, §2) 

 

I Läroplan för vuxenutbildningen redogörs för vuxenutbildningens uppdrag och 

där hänvisas bland annat till EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. 

(Skolverket, 2012, s. 8) 

 

De nyckelkompetenser för livslångt lärande som identifierats av EU är: 

 

1. Kommunikation på modersmålet. 

2. Kommunikation på främmande språk. 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk 

kompetens. 

4. Digital kompetens. 

5. Lära att lära. 

6. Social och medborgerlig kompetens. 

7. Initiativförmåga och företagaranda. 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. (Europeiska unionen, 

2006) 

 

Det är vuxenutbildningens ansvar att eleven efter utbildningen ska kunna 

använda: ”[…] modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande.” (Skolverket, 2012, s. 11) 

 

Sociokulturell lärandeteori 

Olga Dysthe beskriver i Dialog, samspel och lärande Vygotskijs teorier om 

lärande som att de utgår från tanken att samspelet mellan människor utgör 

grunden för såväl våra grundläggande uppfattningar om omvärlden som hur 

vi lär oss. Det kan kortfattat sägas vara utgångspunkten för sociokulturell 

pedagogisk teori. (Dysthe, 2003, s. 5¬50). 

 

Sociokulturella teoretiker anser också att man behöver beakta den kontext som 

lärprocessen sker i. Detta brukar benämnas som ett situerat perspektiv på 

lärande. Utifrån detta synsätt bör skolan till exempel skapa utrymme för 

”autentiska aktiviteter”. Exempel på sådana är aktiviteter vilka leder till 

kunskaper som eleverna tar med sig i det livslånga lärandet. (Dysthe, 2003, s. 

41¬43) 

 

Dysthe beskriver också Vygotskijs tankar om mediering. Med mediering avser 

Vygotskij hur lärprocessen får stöd med hjälp av människor eller olika slags 

verktyg. Dessa verktyg benämner han artefakter (Dysthe, 2003, 45¬47).  

 

Säljö sammanfattar i Lärande i praktiken (2000) grundtanken i den 

sociokulturella teorin som att: ”Det är genom kommunikation som 
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sociokulturella resurser skapas, men det är också genom kommunikation som 

de förs vidare.”(s. 22). 

 

Roger Säljö utgår i Lärande och kulturella redskap från det sociokulturella 

lärandet. Han beskriver hur människan utvecklar teknik som stöd för den 

ständigt pågående lärprocessen. Säljö exemplifierar detta genom att beskriva 

utvecklingen av exempelvis miniräknaren inom matematiken. Miniräknaren 

var en omdiskuterad artefakt i skolan när tekniken först kom. I dag är den ett 

redskap för mänskligt tänkande som vi tar för givet. Farhågor restes om att 

eleverna inte längre skulle tränas i att tänka själva. Dessutom förekom livliga 

diskussioner om huruvida räknarna skulle få användas i provsammanhang. 

(Säljö, 2005, s. 140¬196) 

 

Säljö har genomfört en mindre studie där personer fått använda sig av 

huvudräkning, papper och penna eller miniräknare för att lösa matematiska 

problem. Huvudräkning gav sämre precision i svaren, papper och penna något 

bättre resultat medan miniräknare gav det överlägset bästa resultatet. Men vad 

som är än mer intressant är att studien visade skillnader i hur man tog sig an 

uppgiften. De som använde sig av huvudräkning hade svårt att slutföra 

uppgifterna då de ansåg det som alltför ansträngande och meningslöst då det 

fanns hjälpmedel att tillgå. De som använde penna och papper lyckades något 

bättre men även för dem krävdes extra ansträngning och de tog genvägar 

vilket ledde till sämre precision i svaren. Slutligen konstaterar Säljö också att 

gruppen med miniräknare löste uppgiften överlägset snabbast. Säljö kopplar 

detta till sociokulturell lärandeteori genom att se miniräknaren som en 

artefakt, en slags förlängd del av den mänskliga hjärnan vilken kan användas 

intuitivt och därigenom underlätta lärandeprocessen. ( 2005, s. 175¬178) 

 

Digital kompetens  

Digital kompetens anges av EU-kommissionen som en av de grundläggande 

nyckelkompetenserna för EU-medborgare och presenteras med följande 

definition: 

 
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 

teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs 

av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, 

bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att 

kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. (Europeiska Unionen, 

2006) 

 

Kortfattat kan det sägas handla om att kunna söka, värdera och kritiskt 

granska digital information samt att kunna kommunicera digitalt med andra.  

Statistiska Centralbyrån (SCB) samlar varje år in information om svenskarnas 

datoranvändning i Privatpersoners användning av datorer och internet (SCB, 2013). 

Motsvarande undersökningar görs i andra europeiska länder på uppdrag av 

Eurostat. Bland annat ställs frågan om vilka digitala tjänster som 

informanterna använt under senaste året. Användningen av dessa tjänster kan 
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sägas ingå i den digitala kompetensen – att kunna söka, värdera och kritiskt 

granska digital information. Den allra vanligaste tjänsten att använda är e-post, 

men sökning på uppslagsverket Wikipedia och bibliotekstjänster finns med 

bland de mest frekvent använda. Undersökningen visar påtagliga variationer i 

invånarnas digitala kompetens, främst utifrån socioekonomiska faktorer som 

utbildningsnivå och inkomst. Resultatet visar också en viss skillnad, om än inte 

lika dramatisk, mellan inrikes och utrikes födda. Man kan med utgångspunkt i 

detta säga att vi i Sverige har klyftor i den digitala kompetensen.  

 

Ungefär 90 % av de intervjuade under 54 år har använt sig av tjänsten e-post 

under 2013. Användningsfrekvensen sjunker snabbt med stigande ålder. Stora 

skillnader syns även i användningsfrekvens utifrån utbildningsnivå – 65 % av 

de med förgymnasial utbildning har använt e-post att jämföra med 85 % av de 

med gymnasial utbildning och 94 % av de med eftergymnasial utbildning. 

Även om ålder med stor säkerhet har en inverkan på det redovisade resultatet 

utifrån utbildningsnivå så är differensen ändå så stor att ålder inte torde vara 

den enda förklaringen. Således kan slutsatsen dras att utbildningsnivån 

påverkar den digitala kompetensen. En liknande skillnad kan noteras när det 

gäller inkomstnivå. Vid lägre inkomst sjunker e-postanvändningen kraftigt. 

Bland utrikes födda använde 73 % e-post medan andelen användare bland 

inrikes födda är 84 %. (SCB, 2013, Tabell 47)  

 

Samma tendenser avseende skillnader utifrån socioekonomiska faktorer 

uppvisas när det gäller användningen av tjänsten att söka i det digitala 

uppslagsverket Wikipedia. Andelen i åldersintervallet 16¬85 år som sökt i 

Wikipedia uppgår till 67 % (borträknat intervallet över 65 så är siffran 

betydligt högre). Bland de med förgymnasial utbildning är andelen 46 %. 

Siffran stiger markant för de med gymnasial utbildning, 62 % och för de med 

eftergymnasial utbildning, 79 %. Samma förhållande gäller vid inkomstnivå. 

Vid lägre inkomster är andelen användare 49 % och bland högre inkomster 

72 %. Bland inrikes födda är det 64 % som sökt på Wikipedia och bland de 

utrikes födda 51 %. (SCB, 2013, Tabell 58)  

 

Trettio procent av EU:s befolkning hade år 2009 aldrig använt internet. De 

flesta av dem var äldre och/eller outbildade. Ken Ducatel, från EU-

kommissionens avdelning för information och media, menade då att detta är 

en av Europas största utmaningar – att överbrygga det gapet (Ducatel, 2010). 

Användningen av mobil internetuppkoppling har ökat snabbt och första 

kvartalet 2013 var det ungefär 85 % av användarna mellan 16¬44 år som någon 

gång använde sig av smarttelefon för att koppla upp sig mot internet (SCB, 

2013, s. 9). Det kan vara frestande att dra slutsatsen att tillgång till tekniken, till 

exempel via mobil internetuppkoppling per automatik ska bidra till att 

överbrygga klyftorna. Men statistiken från SCB visar att så inte är fallet. Det är 

inte i tillgången till teknik klyftorna sitter. För att överbrygga klyftorna är det 

en höjning av den digitala kompetensen – att kunna söka, värdera och kritiskt 

granska information – som är nödvändig.  
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Läraren och verksamhetsutveckling med hjälp av IT  

Den pedagogiska teoretikern Vygotskij har beskrivit hur kraven på vad läraren 

behöver kunna, ökar i takt med att ”livet tränger in i skolan” (Lindqvist, 1999, 

s. 241). Trots att beskrivningen kommer från en snart hundraårig text så håller 

jag med Lindqvist om att den fortfarande är aktuell för idag. Säljö skriver om 

hur tekniken innebär ökade kraven på läraren i Lärande i praktiken: ”Nya 

redskap ändrar vår relation till omvärlden liksom våra sätt att agera i många 

verksamheter och leder också till att kunskapen blir alltmer abstrakt. Detta 

medför att kraven på det vi ska behärska höjs.” (Säljö, 2000, s. 240) 

 

Läroplanen för vuxenutbildningen anger att kontinuerlig 

verksamhetsutveckling ingår i det pedagogiska uppdraget. Läraren ska bland 

annat: ”I undervisningen beakta resultatet av utvecklingen inom 

ämnesområdet och för undervisningen relevant pedagogisk och annan 

forskning.” (Skolverket, 2012, s. 12) 

 

När det gäller skolledningen så ska rektor se till att eleverna i 

vuxenutbildningen har såväl utrustning som hjälp att använda den. Rektorns 

ansvar för detta uttrycks tydligt i läroplanen för vuxenutbildningen. Och 

läroplanen formulerar vidare rektors skyldighet att, ”inom givna ramar”, se till 

att lärare får den kompetensutveckling de behöver: ”lärare, studie- och 

yrkesvägledare och annan personal får möjligheter till den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter […]” (Skolverket, 2012, s. 14) 

 

Skolverket har granskat IT-användningen i skolorna i rapporten IT-användning 

och IT-kompetens i skolan och drygt hälften av lärarna efterfrågar mer 

kompetensutveckling. Enligt granskningen som gjordes 2012 så har de flesta 

lärare en egen dator. (Skolverket, 2013a)  

 

Av de Komvux som granskades av Skolverket 2012 hade 63 % inskrivet i en IT-

plan hur IT ska användas pedagogiskt i undervisningen. I 53 % av planerna 

finns angivet hur lärarna ska ges den kompetensutveckling inom IT som de 

behöver som lärare. I lika stor andel, 53 %, av IT-planerna står hur skolan ska 

utveckla elevernas förmåga att söka och kritiskt använda information på 

internet. (Skolverket, 2013a, s. 94) 

 

En aktuell avhandling inom området är Arbete med skolutveckling – en potentiell 

gränszon mellan verksamheter (Hansson, 2013). Avhandlingen beskriver i form 

av en fallstudie hur verksamhetsintegrering av IT ägt rum på en 7¬9-skola 

under en period av cirka 2,5 år. Under denna period bedrevs på skolan ett 

projekt i syfte att bli ”en digitalt kompetent skola” (Hansson, 2013, s. 171).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Hanssons studie visar att det fanns hinder 

som bromsade upp utvecklingen på väg mot målet. Hindren för 

verksamhetsintegrering av IT och därigenom skolutveckling omfattar grovt 

indelat tre områden: tid, teknik och arbetssätt. (Hansson, 2013, s. 163¬178) 
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Med tid avses utrymme i lärarens arbetstid. Här hänvisar Hansson (2013, s. 

172) bland annat till Skolverkets rapport Lärarnas tidsanvändning (Skolverket, 

2013b) där en stor undersökning visar att den genomsnittliga läraren lägger 

endast några procent av sin arbetstid på reflektioner kring undervisningen (s. 

55¬56).  Undersökningen omfattar grundskolelärare men mitt antagande är att 

liknande förhållanden råder även för undervisning av äldre elever.  

 

Det andra hindret rör sig kring teknik. Det handlar om teknik ur flera aspekter. 

Den första viktiga aspekten, som tas upp i Arbete med skolutveckling (Hansson, 

2013) är att verksamhetsutvecklingen tenderade att ses med utgångspunkt i 

tekniken snarare än i de vardagliga behoven som lärarna kunde identifiera och 

relatera till. Lärarna har uppfattat verksamhetsutvecklingsprojektet som en 

tekniksatsning snarare än en pedagogisk satsning. De två olika perspektiven 

på verksamhetsintegrering av IT gav upphov till spänningar mellan olika 

grupper på skolan. Engagerade IT-pedagoger som engagerat sig i projektet 

visade sig ha en annan målbild än de övriga lärarna. Även skolledningen 

visade sig se projektet som något annat än en pedagogisk satsning och 

fokuserade mer på kringresurser och administration. Det andra aspekten av 

teknik som Hansson noterade var tekniken i sig. Det kunde vara krånglande 

teknik, utrustning som saknas samt bristande eller avsaknad av support). 

(Hansson, 2013, s. 163¬173) 

 

Det tredje stora hindret rör arbetssätt. Hansson visar i sin avhandling att den 

autonomi som traditionellt utmärker skolan inverkade menligt på 

utvecklingsprocessen. Det innebär att mycket i skolan fungerar som isolerade 

öar. Den enskilde läraren för sig, respektive arbetslag för sig samt kollegiet och 

arbetsledningen för sig. Det saknas tid men också arenor för analys och 

diskussion kring verksamheten och dess utvecklingsbehov. Detta gäller 

särskilt utbytet mellan lärare och lärarlag. Lärarna blir lämnade ensamma eller 

att tillsammans med sina kollegor själva hantera elevernas behov och sin egen 

kompetensutveckling i syfte att möta elevernas behov. (Hansson, 2013, s. 

173¬178) 

 

Hanssons slutsats i Arbete med skolutveckling är att denna inbromsning av den 

potentiella skolutvecklingen får primärt två stora konsekvenser. Den första är 

att skolvärlden och samhället helt enkelt går miste om chansen att se teknikens 

pedagogiska potential. Den andra är en risk för att bättre samarbetsmetoder 

som gynnar skolutvecklingen aldrig kommer till stånd eller fördröjs. (Hansson, 

2013, s. 169¬172) 

 

Ordböcker – digitalt eller analogt? 

Då området digitala ordböcker i handhållna enheter innefattar ny teknik så är 

det svårt att finna tidigare forskning som exakt behandlar detta. Jag har sökt 

inom området i en vid bemärkelse, med begrepp som IKT/IT, språkinlärning, 

andraspråksinlärning, ordbok/lexikon. Jag har använt mig av Språkrådets 
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information om pågående forskning samt Göteborgs och Stockholms 

universitets institut för andraspråksforskning. Forskning vilken kan anses 

relevant för föreliggande arbete redovisas här. 

 

Ola Karlsson, som arbetar på Språkrådet med IT-anknuten språkvård, skriver i 

artikeln Kontrollera språkkontrollen (2007) om hur han och andra forskare 

undersökt språkstöd i ordbehandlingsprogrammet Word. Karlsson pekar på 

att det här finns flera brister (s. 26f.). Några av dessa framträdande brister är 

att programmet ger för mycket men ibland i stället för lite information. Det kan 

visa sig i form av att användaren får svårt att orientera sig i den myckna 

informationen och därigenom få problem med att korrekt uppfatta vad 

problemet är. Exempelvis reagerar programvaran på ovanliga egennamn och 

fackuttryck med att grönmarkera orden trots att de är korrekta, vilket bland 

annat kan leda till att användaren tappar tilltron till programvaran. När 

information saknas i programvaran, till exempel vid särskrivningar, reagerar 

den inte och användaren får aldrig någon indikation på att texten inte är 

korrekt.  Den felaktiga informationen, eller brist på information, blir särskilt 

påtaglig för andraspråkselever då programvaran inte primärt är skapad utifrån 

dessa elevers behov. Karlsson föreslår som förbättringar: bättre kvalitet på de 

integrerade lexikonen, en upprensning i programmets språkregler, tillägg av 

fraser och idiomatiska uttryck samt svenskans språkunika drag (vilka 

andraspråksinlärare ofta har problem med) såsom placering av negation i 

satser (s. 29).  

 

Karlsson (2007) menar att språkstöd bör finnas i alla språkprogramvaror och 

han nämner ”ordgissningsfunktioner i mobiltelefoner” (s. 30). Han menar att 

de generellt håller för låg kvalitet. Han lyfter också fram problematiken med 

att det saknas kommersiellt intresse för att tillgängliggöra bra språkstöd på 

annat än stora språk som engelska och spanska. Karlsson diskuterar utifrån 

detta huruvida utvecklingen av digitala språkstöd ensamt kan överlämnas till 

programvaruföretagen eller om det allmänna har ett särskilt ansvar för att 

tillhandahålla åtminstone en basal uppsättning språkstöd när det gäller 

svenska språket (s. 30¬31). Slutligen avrundar han med att konstatera att det 

finns möjligheter för den enskilde användaren att själv anpassa språkstöden, 

men det kräver kompetens och Karlsson ser läraren som en aktör i den 

utvecklingen: ”[...] inte minst lärare och chefer i arbetslivet behöver kunskaper 

om hur dessa skrivverktyg fungerar och kan utnyttjas på bästa sätt, så att de 

kan vägleda studenter och medarbetare i användningen” (s. 32).  

 

Projekt Kelly – för bättre kvalitet i ordlistor 

Europeisk forskning har pågått i syfte att utarbeta programvara för stöd vid 

andraspråksinlärning, Kelly. Projektet som slutfördes under 2013, har haft stöd 

av EU med utgångspunkt i dess program för livslångt lärande. I en avslutande 

forskningsartikel beskrivs bland annat projektets förutsättningar. Projektet har 

arbetat fram ordlistor med de 9000 mest frekvent använda orden inom flera 

europeiska språk, däribland svenska. Sedan har man arbetat för att 
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överkomma de hinder som funnits i syfte att åstadkomma en pålitlig ordlista 

på respektive språk och som sedan har kunnat kopplas till de övriga språken. 

Projektets forskare avslutar rapporten med förhoppningen om att ordlistorna i 

Kelly ska bli de officiella ordlistorna och kunna användas bland annat av 

läromedelstillverkare och programvarutillverkare. (Kilgarriff, et al. 2013, s. 

122¬153) 

 

Det pågår även ett samarbetsprojekt, stöttat av Sveriges innovationsmyndighet 

Vinnova, mellan Språkrådet och Göteborgs universitet i syfte att offentligt 

tillgängligöra de språkdata som finns hos de båda aktörerna (Språkrådet , 

2013). 

 

Lexin och Google Translate 

Lexin är en ordbok på nätet. Lexin är från början en statlig satsning som 

påbörjades i början av 1980-talet i syfte att användas i 

andraspråksundervisning. Idag drivs tjänsten som ett samarbete mellan 

Språkrådet och Kungliga Tekniska Högskolan ( www.lexin.se). Detta 

samarbete borgar enligt min uppfattning för en bra kvalitet på 

ordbokstjänsten.  

 

Lexin omfattar: ”information om uttal, ordböjning, ordklass och översättning. 

Oftast finns det även grammatikkommentarer, ordförklaringar, 

stilkommentarer, sakupplysningar, grammatiska konstruktioner och 

språkexempel.” Tjänsten erbjuder ordböcker på ett tjugotal språk. Man arbetar 

på ordböcker i tigrinska och thailändska. (www.lexin.se) 

 

Lexin finns som app för operativsystemet Android men inte för Apple. Alla 

datorer och mobila enheter kan dock komma åt Lexin via webbtjänsten, även 

om den kan vara något långsammare via mobil uppkoppling. Att använda 

Lexin är gratis.  

 

Google Översätt (Google Translate) är en översättningstjänst som tillhandahålls 

av den internetbaserade informationstjänsten Google. Translate är alltså inte en 

ordbok, utan det är en programvara som använder sig av redan gjorda 

mänskliga översättningar för att föreslå översättningar. Programvaran kan 

sägas vara en artificiell intelligens då den ”lär sig” ju fler översättningar som 

görs via Translate. Användarna kan också påpeka felaktigheter till Google i 

syfte att förbättra programvaran. (http://translate.google.se/about/) 

 

Google Translate täcker i dagsläget 80 språk. Translate finns som app för såväl 

Android som Apple och andra operativsystem. Den finns också som 

webbtjänst. Att använda Google Translate är gratis. 

(http://translate.google.se/about/)) 
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 Syfte 
Jag vill undersöka hur läraren påverkas av de krav den snabba 

teknikutvecklingen ställer. Hur påverkas det vardagliga arbetet? Vilket stöd 

får läraren? 

 

Detta gör jag genom att i det här arbetet undersöka några lärares uppfattningar 

om vuxna andraspråkselevers användning av digitala ordböcker. 
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 Metod 
Jag valde att arbeta med kvalitativ metod utifrån en hermeneutisk ansats. Valet 

av kvalitativ metod genom djupintervjuer baserades på arbetets syfte att 

undersöka några lärares uppfattningar om vuxna andraspråkselevers 

användning av digitala ordböcker. Stensmo (2002) skriver i Vetenskapsteori och 

metod för lärare att hermeneutik syftar till förståelse (s. 16). Dimenäs beskriver i 

Lära till lärare en hermeneutisk syn på kunskap som att försöka förstå någon 

del av verkligheten genom att tolka den (2007, s. 228).  

 

I Lära till lärare beskrivs kvalitativ metod som ett sätt att få syn på olika delar 

av verkligheten, genom att tolka dem. Den tolkningen kan göras bland annat 

genom att undersöka hur dessa företeelser uppfattas av olika individer. 

(Dimenäs, 2007, s. 228¬229) Med utgångspunkt i detta resonemang bedömde 

jag att jag med hjälp av intervjuer som kvalitativ metod kunde få en tillräcklig 

validitet. I och med intervjuns möjligheter till uttömmande och djupa 

beskrivningar kunde jag få ett utförligare empiriskt underlag för tolkning och 

analys, i jämförelse med om jag hade valt exempelvis enkäter eller observation 

som metod.  

 

Sex respondenter tillfrågades om deltagande i undersökningen, varav fem 

tackade ja. Jag gjorde urvalet utifrån kriteriet att respondenten undervisar 

vuxna andraspråksinlärare i Svenska eller Svenska som andraspråk. Jag valde 

att inte använda mig av lärare som undervisar inom ramen för Svenska för 

invandrare (SFI). Jag gjorde förfrågan hos den kommunala vuxenutbildningen 

hos tre kommuner i södra Norrland om möjliga respondenter. Två av 

kommunerna svarade i rimlig tid, i den tredje kommunen fick jag ett namn 

men avböjde då p.g.a. tidsaspekten. Förfrågan gjordes via tidigare kontakter 

på de respektive skolorna. Inga övriga kriterier har styrt urvalet. I intervjuerna 

har jag dock frågat efter respondentens erfarenhet inom området och jag 

använder det även som en variabel i analysen. 

 

Intervjuerna genomfördes avskilt från arbetsplatsen. Fyra av intervjuerna 

skedde dock i samma byggnad som arbetsplatsen. Tid för intervjuer 

beräknades till cirka 30 minuter och slutresultatet varierade mellan 25 minuter 

och 35 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en Ipad efter att 

respondenten informerats och meddelat sitt medgivande. Under intervjun 

förde jag även stödanteckningar i syfte att lättare hitta i ljudinspelningarna. 

Efter genomlyssning gjorde jag skriftliga transkriberingar av intervjuerna med 

undantag för den inledande delen i varje intervju vilken beskrivs i nästa 

stycke.  

 

Vid intervjutillfället, men före intervjun, presenterade jag mig och arbetet som 

intervjun ingår i. Vidare informerade jag utifrån Vetenskapsrådets etiska råd 
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vid forskning: Information, Samtycke, Konfidentialitet och Nyttjande 

(Vetenskapsrådet, 1990). Se vidare under avsnittet Forskningsetiska 

överväganden. Jag läste upp bifogat missiv (bilaga 1) och erbjöd även 

respondenten ett exemplar.  

 

Då jag valt en metod som utgår från en hermeneutisk ansats så vinnlade jag 

mig om att vara lyhörd för hur intervjuerna fortlöpte och vara öppen för 

förändring om det behövdes. Som ett exempel hur erfarenheter under 

processen bidrog till utveckling av metoden kan nämnas att i de tre första 

intervjuerna använde jag en detaljerad uppsättning frågor (bilaga 2). Under 

dessa första intervjuer upplevde jag att de relativt detaljerade frågorna 

begränsade mig och därigenom respondenterna. Med utgångspunkt i denna 

erfarenhet gick jag igenom frågorna och grupperade dem i tre öppna 

huvudfrågor:  

 

• Beskriv hur du ser på ordböcker generellt i undervisningen?  

• Beskriv hur du ser på digitala ordböcker i undervisningen? 

• Hur ser du på din egen kompetens inom området? 

 

De två sista intervjuerna genomfördes utifrån dessa tre huvudfrågor. Jag hade 

den första intervjumallen framför mig under intervjun och markerade på den 

efter hand som respondenten svarade för att säkerställa att samma frågor 

besvarades i alla fem intervjuerna. De flesta frågorna i den första 

intervjumallen besvarades genom dessa tre frågor och de som inte gjorde det 

kompletterade jag med under intervjuns gång. Respondenterna förde mer 

sammanhängande resonemang utifrån de öppna frågorna och jag själv kunde 

fokusera på att lyssna på svaren under själva intervjun. Detta överensstämmer 

med vad Stensmo säger i Vetenskapsteori och metod för lärare om den kvalitativa 

intervjun och vikten av att ställa öppna frågor (Stensmo, 2002, s. 121). 

 

Det insamlade empiriska materialet bearbetades därefter och delades in i fyra 

huvudområden: Ordböcker, Erfarenheter, Verksamheten samt 

Verksamhetsutveckling.  

 

Respondenterna 

Jag intervjuade fem respondenter vilka arbetar som lärare och undervisar i 

svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen i två städer i södra 

Norrland. 

 

Det arbetar inte så många lärare inom detta yrkesområde på varje 

utbildningsställe så med hänsyn till risken för att röja respondenternas 

anonymitet har jag valt att enbart redovisa kön och yrkeserfarenhet på 

respondenterna.  

 

Av respondenterna är fyra kvinnor och en man. Tre har lång erfarenhet och två 

av dem kortare. I arbetet refererar jag till respondenterna med fingerade 
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förnamn enligt principen A¬E. Anna och Bodil har arbetat som lärare i drygt 

30 år och Cecilia i 25 år, Daniel och Eva har arbetat i drygt 5 år.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Detta arbetes forskningsetiska överväganden utgå från Vetenskapsrådets 

etiska kod för forskning: Information, Samtycke, Konfidentialitet, Nyttjande 

(1990). 

Information  
Jag informerade samtliga respondenter om undersökningens syfte. De 

informerades också om följande:  

Samtycke 
Jag informerade samtliga respondenter om att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan i arbetet. 

Konfidentialitet 
Respondenterna informeras om att de kommer att avidentifieras i 

redovisningen. Ett problem när det gäller konfidentialiteten är att det, med 

hänsyn till arbetets omfattning, är ett fåtal respondenter.  

 

Allt intervjumaterial förvaras så att utomstående inte kan identifiera de 

enskilda respondenternas identitet.  

 

Efter att mitt examensarbete, som denna undersökning ingår i , har godkänts 

av examinator kommer det inspelade materialet att raderas. 

Nyttjande 
Det insamlade materialet sorteras, sovras bland och sammanställs i detta 

examensarbete. Arbetet redovisas vid ett examinerande seminarium. När 

arbetet godkänts av examinator publiceras det i fulltext i Digitalt Vetenskapligt 

Arkiv (DIVA) som finns tillgängligt via internet.  
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 Resultat  
I resultatkapitlet redovisar jag resultatet av undersökningen. Jag har valt att 

strukturera analysen utifrån fyra huvudområden: Ordböcker, Erfarenheter, 

Verksamheten samt Verksamhetsutveckling. 

 

Ordböcker 

Samtliga intervjuade lärare anser att ordböcker generellt är ett viktigt verktyg i 

andraspråksundervisningen. Fyra av fem använder uttrycket ”redskap” när de 

talar om ordböckerna: 

 
 Ett betydelsefullt redskap. (David) 

 

För mig är ordböcker ett redskap som man verkligen ska kunna använda hela 

tiden. (Bodil) 

 

Det är ju ett redskap! (Anna) 

 

Samtliga säger att de noterat att eleverna använder digitala ordböcker i sina 

mobiltelefoner och surfplattor. Flera påpekar att det ökat mycket på sista tiden, 

på kort tid. ”Nästan alla använder det.”, säger David. Eva säger att: ”De flesta i 

vår grupp har ju telefoner nu.” Cecilia berättar att hon först började märka att 

eleverna satt försjunkna i mobiltelefonerna och surfade på internet som hon 

trodde. Men det visade sig till hennes överraskning att de: ”sitter och jobbar 

med språket” (Cecilia).  

 

Men det är inte alla elever som har mobiltelefoner eller surfplatta. Några 

använder fortfarande enbart papperslexikon. En lärare (Cecilia) tror att det 

delvis är en åldersfråga. Hon ser att de yngre vuxeneleverna som kommer 

direkt från gymnasiet använder sig av digitala ordböcker: ”Är man ung och 

har lärt sig att använda telefonen så tycker man att det tar en evighet att 

bläddra i boken”. Cecilia får medhåll av Bodil som säger att: 

 
Plattor är ett sätt att få yngre vuxna att känna igen sig i skolgången. Det finns ju i 

verkligheten, utanför skolan. (Bodil) 

 

Tre av de fem lärarna säger att de inte vet vilka digitala ordböcker eleverna 

använder. Två av dem nämner både ordboken Lexin och översättningstjänsten 

Google Translate. En säger sig ha noterat att eleverna använder Googles 

översättningstjänst. Flera av respondenterna konstaterar att de vet lite om 

elevernas användning av digitala ordböcker. Flera av lärarna påtalar också att 

de inte känner att de har kompetens att bedöma kvaliteten på de digitala 

ordböcker som eleverna använder. 
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Jag har inte studerat vad det är för appar, ordböcker, de har. Jag tror att de är 

duktiga på att hitta sajter och appar. Jag är lite imponerad över hur snabbt det går. 

(Bodil) 

 

Jag använder dem aldrig själv. Man kanske skulle göra det. (Anna). 

 
Det är först nu jag har en smartphone. Jag känner inte till några appar så jag vet inte 

hur bra de apparna är som eleverna använder och hur utförliga de är. Det är en 

kunskapslucka hos mig. (Cecilia) 

 

Jag vet inte vad det finns. Man vet inte vad man ska fråga efter, då är det svårt att 

hitta. (Eva) 

 

David, som är en av dem som tar upp både Lexin och Google Translate, 

berättar att han brukar rekommendera Lexin om elevernas modersmål finns 

med där. Google Translate konstaterar han är en översättningstjänst snarare än 

en ordbok och han upplever att det blir fel ”väldigt ofta” när eleverna 

använder den. Fördelen är dock att många av språken som inte finns i Lexin 

finns i Google Translate, menar David.  

 

Tre av lärarna har lagt märke till felaktigheter som uppstår på grund av fel i 

eller felaktig användning av ordböckerna. David menar till exempel att Google 

Translate kan vara problematiskt att använda: Där kan man skriva in en hel 

mening och det gör många och då blir det ännu mera fel, säger han  

 

De två andra lärarna (Cecilia och Anna) pekar på snabbheten som ett problem 

med digitala ordböcker generellt:  

 
Det kan bli så om du har bråttom och får snabb information så väljer du det första, 

det går så fort och så tar du det. Och det kan ju vara förklaringen till att det blir fel 

utan att man är medveten om det.(Cecilia) 

 
Generellt är man snabbare att ta till sin surfplatta eller telefon. Det tar ju lite tid att 

slå i ett papperslexikon. (Anna) 

 

Anna har noterat ytterligare en konsekvens, med pedagogiska följdverkningar, 

av övergången till digitala ordböcker: 
 

Det sociala samspelet försvinner. För att om man har ett lexikon på två personer så 

samtalar de. I mobilen slår de för sig själva och sitter för sig själva. (Anna) 

 

Erfarenheter 

Samtliga nämner att användningen av digitala ordböcker för vissa elever 

ibland inverkar menligt på inlärningen av lässtrategier. I stället för att eleven 

tänker efter eller frågar någon om ett ord så gör den snabba och enkla 

tillgången till den digitala ordboken att vissa elever tenderar att överanvända 

möjligheten att slå upp ett ord: 
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Många av eleverna använder dem hela tiden. (David) 

 
Jag tror att, just för att det är så snabbt, så förlorar man den här eftertänksamheten. 

Med papperslexikon tar det lite tid och de hinner fundera lite grand på kontexten. 

Ibland kanske de till och med hinner räkna ut ordet. Men om det är så att man bara 

klickar lite grand och drar på den där så tror jag att man anstränger sig inte. (Anna)  

 
Några blir väldigt beroende. – Var med istället, våga prata, våga gissa! För det är en 

så jätteviktig bit i språkinlärningen att man vågar säga fel. Man tappar strategierna 

för att lära in. (Bodil) 

 
Att ständigt slå upp skapar stopp i läsflödet. (Eva) 

 
Det är en nackdel om du blir låst vid dem. Någon gång måste man släppa 

ordboken. De flesta släpper det så det är inte generellt, utan gäller bara några. 

(Cecilia) 

 

Läraren med kortaste tiden i yrket, David, framhåller skillnaden mellan att 

”skriva in och slå upp”. Han resonerar i samma banor som Anna ovan, att 

viktiga lässtrategiska moment riskerar att förloras när eleverna använder 

digitala lexikon: 

 
Att skriva in bokstav för bokstav, du kanske inte ens känner igen ordbilden. Då kan 

du skriva fel och om det blir ett existerande ord då ser du inte att det är fel ord. Det 

blir en slags närsynthet. I en ordbok så måste du vara noggrannare. Mer 

koncentration. Titta lite mer på avstånd, se helhet, skumläsa. Det är ju så man 

faktiskt läser, inte genom att bokstavera. (David) 

 

En av de mest erfarna lärarna ser dock detta att elever kan ha svårt att släppa 

ordböckerna som något som inte enbart begränsas till de digitala ordböckerna:  

 
Det finns en risk att vissa elever blir fixerade vid ordböcker och tappar tilltron till 

den egna förmågan. Ordböcker är bra för att kontrollera när man är osäker, men det 

får inte bli så att man sitter och slår och slår. Det kan bli en fälla. (Anna) 

 

Samtliga tycker att ordböcker generellt, oavsett medium, är viktigt men de 

påtalar på olika sätt att ordböcker kräver strategier för att användas optimalt. 

Dock anser man att de flesta av andraspråkseleverna på högre nivåer har den 

kompetensen med sig från tidigare kurser i Svenska för invandrare (SFI).  

 
De flesta av eleverna har gått SFI och där har de redan lärt sig hur man använder 

ordböcker. (Anna) 

 

När eleverna kommer upp på gymnasienivå så har de kunskaper om hur man 

använder ordböcker. (Cecilia) 

 

Två av respondenterna (Cecilia och Bodil) säger att intervjutillfället är första 

gången de egentligen reflekterat djupare över elevernas användning av 

digitala ordböcker: 
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Jag har inte tänkt så mycket på att det behövs och inte lagt ned så mycket tid på det. 

Jag har inte tänkt: ¬ Åh, det här är ett pedagogiskt verktyg till… (Bodil) 

 

Jag har inte tänkt på detta. Men nu när är jag talar med dig så tänker jag att det 

behövs – dels för att handleda eleverna och dels för att få en uppfattning om vilka 

ordböcker som finns. (Cecilia) 

 

Under intervjun börjar Bodil att resonera om att digitala ordböcker och bärbar 

teknik har en plats i skolan. Hon drar bland annat paralleller mellan digitala 

ordböcker och IT¬utveckling:  

 
Det finns ju i verkligheten, utanför skolan. Ungefär som datorerna förr, tog många 

år – en ganska seg process. (Bodil)  

 

Bodil ser också kunskap om digitala ordböcker som en kompetens för eleverna 

att bära med sig i det livslånga lärandet:  

 
Det är viktigt att så många som möjligt får en introduktion i detta. Det underlättar 

ju fortsättningen för våra elever. (Bodil) 

 

Hennes resonemang stödjs av Cecilia som säger att:  

 
Det är ett plus om du lärt dig att använda ordböcker. I vilken form som helst! 

(Cecilia) 

 

Verksamheten 

 

Två av lärarna, Anna och Eva, har undervisningsmoment där de går igenom 

hur en ordbok är uppbyggd och hur den är tänkt att användas som ett 

strategiskt redskap i läsinlärningen: 

 
I början av kursen så tar jag upp lite och de gör övningar. Det handlar om sådant 

som att de inte bara ska välja det ord som står överst utan jag påtalar att man 

behöver fortsätta läsa även längre ned. Och så tar jag upp att ordboken ofta påvisar 

sådant som är mer komplext i språket, som till exempel ordets valör. (Anna) 

 

I svagare grupper där det finns elever med liten studievana så har jag haft övningar 

med ordböcker. De får då träna alfabetisk ordning, att se ordet i sitt sammanhang 

och så vidare. (Eva) 

 

Två av de intervjuade tar upp ordbokskunskap vid behov eftersom elever på 

högre nivåer oftast har den kunskapen med sig:  

 
Jag undervisar om ordböcker bara för de som inte redan kan. Inte specifikt: ¬ Nu 

ska vi träna ordböcker! (Bodil) 

 
Jag undervisar om jag tror att det behövs. Jag lägger inte ned så mycket tid på det. 

(David) 
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Endast en av lärarna tar inte alls upp ordböcker specifikt i undervisningen 

annat än att se till att de finns till hands i pappersform: 

 
Jag undervisar inte medvetet med ordboken som pedagogiskt redskap. Men jag ser 

till att det alltid finns ordböcker i klassrummen. (Cecilia) 

 

Ingen av respondenterna undervisar direkt i några strategier för användning 

av digitala ordböcker. Men en av dem, David, brukar rekommendera Lexin 

och avråda från Google Translate: 

 
I Lexin finns samma ord, och lite flera och nyare, än vad som finns i 

pappersordböckerna. (David) 

 

Samtliga anger att man diskuterat med berörda kollegor kring digitala 

ordböcker i mobila enheter, men då enbart som ett problem i samband med 

nationella prov och andra större examinationstillfällen: 

 
Vi har diskuterat mycket om hur vi ska ställa oss till telefoner till exempel under 

uppsatsskrivandet. När de gör prov då får de inte använda telefonen för då har 

man ingen koll på hur telefonen används. (Anna) 

 

Man kan ju inte ha med dem på stora prov, nationella prov. (Bodil) 

 

Vi har talat om det på ämneskonferensen, hur vi ska förhålla oss till att eleverna har 

dessa telefoner. Då i samband med prov. (Cecilia) 

 

I en provsituation skulle jag inte låta någon ha mobil. (David) 

 

Eleverna får inte ha telefoner, det har vi bestämt. Vi kunde ju inte stänga av 

internet. (Eva)  

 

Samtliga intervjuade lärare berättar att deras skola beslutat att inte tillåta 

digitala handhållna enheter vid provsituationer. Detta har dock inte varit 

okomplicerade beslut då lärarna också ser de fördelar som finns med att 

eleverna kan använda digitala ordböcker: 

 
Det finns en risk att de inte tränat tillräckligt att använda pappersordböckerna när 

de ska skriva prov. Det kan göra att de till exempel har svårt att hitta i alfabetisk 

ordning. (Bodil) 

 
Samtidigt är de ett hjälpmedel i de fall det inte finns lexikon till alla. (David)  

 
Det var särskilt en kille en gång som förtvivlat sa: ¬ Jag har inget annat! Det ser jag 

som en svårighet att inte alla har papperslexikon på sitt språk vid prov. (Eva)  

 

Då i provsituationen är de utan hjälpen [från de digitala ordböckerna] och det 

kanske känns svårt om man är van vid att alltid kunna använda telefonen. Man tar 

bort ett redskap som de är vana vid. (Anna) 
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Lärarna resonerar också kring andra fördelar och problem med digitala 

ordböcker. Samtliga talar om fördelen med att de digitala ordböckerna är 

tillgängliga, uppdaterade och finns på fler språk i jämförelse med de 

pappersordböcker skolan tillhandahåller: Även möjligheten att höra hur ord 

och fraser uttalas framhålls.  

 
Bra att man kan uppdatera felaktig och gammal information. (Anna) 

 

Ett plus är att de digitala ordböckerna är lätta att ha med sig, de finns alltid där.  

Och så möjligheten att höra uttal. (Bodil) 

 
Det positiva är tillgängligheten. Det är ett hjälpmedel då det inte finns lexikon till 

alla. (David) 

 

Den främsta nackdelen, utöver risken för fusk i provsituationer, anser tre av 

lärarna vara att telefonerna och surfplattorna i sig är 

uppmärksamhetskrävande. De tär på elevernas koncentration och gör att de 

får svårare att koncentrera sig, upplever man:  

 
Också det här att de förlorar sin kreativitet, att de inte bryr sig om att fundera över 

vad ordet betyder. Det går så fort och lätt. Man behöver inte tänka. Man förlorar lite 

av språkkänslan, tycker jag. (Anna)  

 
Telefonen kan användas till så mycket. Det är bra så länge den används som en 

ordbok. Men så kommer det en uppdatering på Facebook och då blir det störande 

både för eleven och de andra eleverna. (Cecilia) 

 

Jag märker hur elevernas koncentration försvinner. […] Man blir inbunden. 

Skärmen pockar på uppmärksamhet som boken inte gör, det poppar upp små krav: 

¬ Svara! – Agera! (David) 

 

David, den lärare som har kortast erfarenhet som lärare, är den som ger 

intrycket att ha tänkt mest på hur den digitala bärbara tekniken påverkar i 

klassrummet. Han är också den av lärarna som uppvisar den mest skeptiska 

inställningen till tekniken.  

 
Ibland önskar jag att jag kunde säga att vi ska inte ha telefoner i klassrummet. […] 

Jag ser inte någon direkt fördel i klassrummen med att lexikonen är digitala. Hade 

vi haft papperslexikon till alla så hade jag föredragit det. Än så länge ger det mer. 

(David)  

 
Jag ser ingen fördel, det är samma med digitala lexikon. Det är naturligtvis 

billigare, men i själva verket ser jag ingen fördel med det digitala. (David) 
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Verksamhetsutveckling 

Förutom när det gäller problemen i provsituationen hade ingen av 

respondenterna talat med kollegor eller skolledning om elevernas användning 

av digitala ordböcker i skolan.  

 

Som tidigare nämnts uppfattar samtliga lärare att de inte har tillräcklig 

kompetens inom området. Det handlar främst om att kunna veta vilka digitala 

ordböcker som finns tillgängliga men också hur de fungerar för att på så sätt 

kunna hjälpa eleverna att hitta bra verktyg:  

 
Det behövs – dels för att handleda eleverna och dels för att få en uppfattning om 

vilka ordböcker som finns. (Cecilia)  

 
Jag skulle gärna vilja veta lite mera om vad som finns och hur de är uppbyggda. 

Svårt att bedöma kvalitet [på ordböckerna] då jag inte kan mer än svenska och 

engelska. (David) 

 

Ingen av respondenterna har erbjudits kompetensutveckling inom området. 

Några påpekar att de heller inte efterfrågat det:  

 
Jag ser inte just nu att jag behöver lära mig mera om digitala lexikon utan för mig är 

det lexikon helt enkelt. Det  man behöver veta står också i själva lexikonet. 

Uttalsregler och så. Det kan man ta upp med eleverna. (David) 

 
Aldrig blivit erbjuden. Men har inte efterfrågat det heller. Jag har inte tänkt på 

detta. (Cecilia) 

 

Ett par av lärarna har fått en surfplatta, en Ipad, av skolledningen. Man har 

dock inte fått någon utbildning i att använda den: 

 
Vi fick en Ipad för att vi bad om det och det gick ju lätt att få. Och då skulle vår 

rektor visa lite och få igång oss. Men det blev ju inte bra, det krävs ju mycket mera. 

(Bodil) 

 

Har begåvats med en surfplatta men har ingen aning om hur man startar den. 

Försökte ju själv, men det var väldigt taffligt. (Anna) 

 

I flera av lärarnas kommentarer kan uppfattas en känsla av otillräcklighet, att 

man har en känsla av att inte hänga med eller räcka till:  

 
Man hinner inte med och då känner man sig som en bromskloss för nya tekniska 

bra saker. […] Jag skulle vilja ligga, om inte steget före, så i alla fall jäms med. 

(Anna) 

 
Det är jag jättedålig på. Jag är jättedålig på det. De sköter det själva. Där är jag 

dålig. (Eva) 

 
Jag känner mig mer bekväm med vanliga ordböcker. […] Jag behöver lära mig 

mycket mer. (Bodil) 
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Tre av respondenter uppger att rektor är den första de skulle kontakta om de 

kände att de behövde kompetensutveckling inom området. Två av lärarna, 

David och Bodil, uppger dock att de i första hand skulle kontakta kollegor: 

 
¬ Har någon jobbat med det här? Har man inte det så kan möjligen den personen 

hänvisa i sin tur. Så brukar det funka. (David) 

 

Jag skulle kontakta rektor och han skulle hänvisa mig till IT¬teknikerna. (Anna) 

 

En av lärarna, Bodil, har haft funderingar på hur hon skulle kunna arbeta med 

surfplattor i klassrummet. Det har dock stannat vid tankar eftersom hon 

upplever att det saknas tid:  

 
Men hade man Ipads i klassrummet så skulle man kunna jobba mer medvetet med 

ordböcker och annat. Det har jag en tanke om som bara blivit en tanke. Vi skulle 

vara flera [lärare], det vore ett roligt arbetslagsprojekt. Nu är det väldigt upp till var 

och en. (Bodil) 

 
Vi är beredda att göra det här och det kostar tid. Vi kan inte göra det här också. Och 

det är ofta där det faller. För vad ska vi då ta bort? (Bodil) 

 

Bodil har också tänkt på hur man skulle kunna få till ett samarbete mellan 

lärarna när det gäller digital verksamhetsutveckling:  

 
Idealet vore om man lade sånt här koncentrerat. Det måste vara något ordentligt. 

Till exempel på våra A¬dagar, före eller efter elevernas terminsstart. Det är en 

outnyttjad tid. (Bodil)  

 

Två av lärarna instämmer med Bodil i att det saknas tid att på ett strukturerat 

sätt förkovra och fördjupa sig inom området:  

Vardagsjobbet tar så mycket tid att det finns ingen ork och tid över för den där lilla 

förkovringen. […] Det som inte är alldeles nödvändigt här och nu, det får vänta. 

Det är en stor brist. [Anna]  

 
För att lära sig måste man använda det. Man går utbildning och sedan hinner man 

glömma det innan man hinner försöka börja använda det. (Eva) 

 

Jag ställde en fråga till respondenterna om de känner till om verksamheten har 

en IT¬plan. Denna fråga ställde jag mindre av intresse för verksamhetens 

IT¬plan och mer för att få en bild av hur respondenterna ser på 

verksamhetsutveckling inom IT¬området. Vilken nivå skulle de nämna: 

skolnivå, områdesnivå, kommunal nivå eller nationell nivå?  

 

Två av lärarna nämnde den statliga PIM¬satsningen, Praktisk IT¬ och 

mediakompetens, som pågått mellan åren 2005¬2014: 
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Det fanns ju nåt som alla skulle gå, som vi inte gick. PIM! Vi fick inte höra något om 

det. Då har man nog fått söka upp det själv, det har inte varit något presentation 

här. (Bodil)  

 

Två av lärarna nämnde övergripande IT¬relaterade projekt inom den egna 

kommunen: 

 
Det pratas ju mycket om Google Apps, men om det står i någon IT¬plan det vet jag 

inte. (Anna) 

 

Man satsar på Smartboard nu. Och det där nya de har, Flipped Classroom. (Eva)  

 

En av lärarna nämnde projekt direkt i den egna verksamheten. 

 
Vi håller på att införa en ny lärplattform för halvdistansutbildning. (Cecilia) 

 

En av lärarna, David, svarade att han inte kände till om det fanns någon 

IT¬plan men att han antar att det finns:  

 
[En plan] generellt om IT, hur mycket det ska användas. Det har jag inte hört något 

om. (David) 
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 Diskussion 
I diskussionen tar jag upp undersökningens resultat i förhållande till 

bakgrundsbeskrivningen. Jag redovisar huruvida undersökningen svarar på 

frågeställningarna: Hur påverkas det vardagliga arbetet? och Vilket stöd får läraren? 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion och förslag till vidare forskning. 

 

Digitala ordböcker − en del av lärarens vardag 

Det livslånga lärandet är en viktig utgångspunkt i vuxenutbildningen och den 

förmedlas i styrdokumenten. Lärarna uttryckte en medvetenhet om detta i det 

att man ser användningen av digitala ordböcker som ett redskap och en 

kompetens vilken underlättar elevernas framtid. Lärarnas svar visar också att 

den digitala tekniken påverkar deras vardag i klassrummet. Tekniken finns 

där, oavsett om de själva valt det eller inte. De digitala ordböckerna påverkar 

hur lärare handskas med bedömning och de innebär också ett ökat behov av 

kompetensutveckling för lärarna, inte minst för att kunna stötta eleverna. 

 

När jag påbörjade detta arbete hade jag en tanke, liknande den lärarna ger 

uttryck för i undersökningen, om att den digitala ordboken påverkade 

elevernas ordinlärning på ett annat sätt en den traditionella pappersordboken. 

Jag hade en uppfattning att snabbheten hos den digitala ordboken inte alltid är 

odelat positiv och att eftertänksamheten i sig är en viktig del av att lära sig ett 

språk. 

 

Men det är svårt att inte dra paralleller från digitala ordböcker till Säljös 

resonemang kring processen om hur det gick till när miniräknaren först 

lanserades fram till det att den sågs som en naturlig del i skolans arbete. 

Lärarnas farhågor är desamma inför de digitala ordböckerna som de var inför 

miniräknaren – att eleverna ska sluta tänka själva.  

 

Säljö lyfter också fram att det förekom livliga diskussioner huruvida 

miniräknarna skulle få användas vid proven. En liknande diskussion återfinns 

i respondenternas svar. Problemet vid provsituationen lyfts fram av samtliga 

lärare, och i samtliga intervjuer också vid flera tillfällen under respektive 

intervju. Av detta drar jag slutsatsen att det är en angelägen fråga.  

 

Om man då tänker sig en liknande utveckling som den miniräknarens roll i 

undervisningen genomgått så skulle det innebära att skolan så småningom 

börjar se den digitala ordboken som en artefakt, ett redskap vilken underlättar 

människors lärprocesser.  

 

I ett sådant scenario så ser jag också att man, precis som idag med 

miniräknaren, använder digitala ordböcker även i provsituationer. Det innebär 
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att synen på vad som är kunskap förändras parallellt. Visst är det självklart att 

lära sig grundläggande räkning som multiplikationstabell och procenträkning. 

På samma sätt är kanske den traditionella ordboken en bra lösning vid tidigare 

stadier i andraspråksinlärningen, medan kompetensen på högre nivåer snarare 

sitter i hur man använder digitala artefakter på bästa möjliga sätt.  

 

Stödet till lärarna 

Användningen av digitala ordböcker är en förändring som kommit snabbt, 

säger lärarna i intervjuerna. Flera uttrycker också en känsla av att inte riktigt 

hänga med och man känner att det saknas kompetens för att stötta eleverna 

och för att använda de digitala ordböckerna i ett didaktiskt sammanhang.  

 

Lärarna i undersökningen har inte erbjudits kompetensutveckling, men man 

har heller inte riktigt frågat efter den. Ett par av lärarna har på egen begäran 

fått surfplattor av skolledningen men ingen kompetensutveckling kopplad till 

det. 

 

Flera av lärarna påtalar också att det saknas tid till att verksamhetsutveckla. En 

av lärarna beskriver tänkta projekt kopplade till surfplattor och digitala 

ordböcker som hon funderat över men inte haft möjlighet att realisera. ”För 

vad ska vi då ta bort?”, som hon uttrycker det. Utrymmet i lärarnas arbetstid 

för kompetens- och verksamhetsutveckling är ett av de tre hinder för god IT-

verksamhetsutveckling i skolan som Hansson beskriver. Denna brist på 

utrymme i lärarens vardag bekräftas också i en stor kartläggning som gjorts av 

Skolverket och som visar på hur lite tid som läggs på reflektioner kring 

undervisningen. 

 

I motsats till Hanssons studie där hon noterar att IT-verksamhetsutveckling 

ibland av lärarna uppfattas som att det drivs i ett uppifrån- och nedperspektiv, 

det vill säga att förändringen är initierad högre upp i skolhierarkin och inte har 

sin utgångspunkt i elevernas behov så beskriver lärarna i min undersökning en 

IT-utveckling som sker underifrån, som kommer direkt från eleverna och in i 

klassrummet. Det gör den omöjlig att blunda för, men kanske också svår att 

sätta fingret på då den inte liknar IT-verksamhetsutveckling som vi är vana vid 

att se den i skolan.  

 

Traditionellt har IT-verksamhetsutvecklingsprojekt drivits som stora och 

långsiktiga projekt, ofta med ganska svepande målsättningar som i Hanssons 

studie. Hansson menar att detta är det andra som kan utgöra ett stort hinder 

för en reell verksamhetsutveckling. Hon beskriver det som att lärarna i hennes 

studie var intresserade av projektet utifrån behoven som de kunde identifiera 

och relatera till, vardagliga behov i klassrummet och för eleverna. De upplevde 

att IT-projektet handlade om teknik och inte om pedagogik.  

 

När jag frågade lärarna om de visste om det fanns någon IT-plan för 

verksamheten fick jag också svar som var kopplade till övergripande och 
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tekniska satsningar som den statliga PIM-satsningen, lärplattformar och 

verksamhetssystem. Detta tyder på att lärarna inte ser den egna verksamheten 

som utgångspunkten för IT-verksamhetsutveckling. 

 

I otakt med tekniken 

Inledningsvis ställde jag frågan om skolan är i otakt med tekniken? Min 

undersökning visar att den frågan kan besvaras med ett ja. Lärarna själva 

känner att tekniken utvecklas snabbare än vad skolan hinner med att anpassa 

sig till. Därigenom blir det också svårt för den enskilde läraren att försöka leva 

upp till styrdokumentens intentioner om att ge digital informationskompetens. 

 

Lärarna upplever också att man saknar tillfällen till djupare samtal med 

kollegor när det gäller ny teknik och nya arbetssätt. Lärarna behöver få tid 

avsatt till strukturerade tillfällen för att arbeta med den egna elevnära 

verksamhetsutvecklingen självständigt och inom kollegiet. Det behöver ske 

utifrån ett elev- och klassrumsperspektiv snarare än ett teknikfokus, något som 

lärarna talar om i intervjuerna. Annars riskerar skolan att halka efter ännu 

mera i jämförelse med omgivningen. 

 

Metoddiskussion 

Valde jag rätt metod för undersökningen? I Vetenskapsteori och metod för lärare 

beskriver Stensmo hur den kvalitativa intervjun som metod är särskilt lämpad 

som datainsamlingsmetod i syfte att studera ”människors upplevelser och 

erfaranden” (2002, s. 119¬123). Jag upplever att jag fick ta del av 

respondenternas tankar och erfarenhet kring ett område som rör deras 

yrkesroll. Jag fick mycket empiriskt material att arbeta med. Därför tycker jag 

att det var rätt val av metod. 

 

Min uppfattning var att fem respondenter utgör ett tillräckligt underlag för att 

uppnå undersökningens syfte vilket varit att undersöka några lärares 

uppfattningar om vuxna andraspråkselevers användning av digitala 

ordböcker. Då undersökningens resultat i stora delar överensstämmer med 

Hanssons aktuella avhandling Arbete med skolutveckling (2013) och med Säljös 

diskussion om teknikutveckling i förhållande till sociokulturell lärandeteori så 

drar jag slutsatsen att undersökningen är generaliserbar. 

 

Jag övervägde under planeringsstadiet av arbetet att benämna respondenterna 

A¬E med hänsyn till konfidentialiteten och risken för identifikation.  Efter 

övervägande och med hänsyn undersökningsresultatets läsbarhet beslutade 

jag mig istället för att ge respondenterna fingerade namn.  
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Förslag till vidare forskning 

Lärarna tar upp den dåliga tillgången till bra ordböcker på de språk som 

eleverna i andraspråksundervisningen har som modersmål. I dagsläget finns 

Lexin som kan sägas vara en statlig satsning då den drivs genom Språkrådet 

och KTH. Avsaknaden av bra, gratis ordböcker på elevernas modersmål är det 

som troligen gör att mindre lämpade översättningstjänster som Google 

Translate används som ordbok av eleverna. 

 

På EU¬nivå drivs projekt Kelly vilket syftar till att åstadkomma fritt 

tillgängliga underlag för digitala ordböcker på de vanligaste europeiska 

språken. Jag skulle gärna se ett internationellt samarbete mellan universitet 

som tar fram lexikala databaser som kan användas för att ta fram bättre 

digitala ordböcker. Här efterlyser jag vidare forskning om hur detta kan lösas 

på bästa sätt.  

 

Det vore också intressant att medelst intervju undersöka andraspråkselevers 

uppfattningar om digitala ordböcker i undervisningen. Vilka fördelar och 

nackdelar kan de se med de digitala ordböckerna? Använder de traditionella 

pappersordböcker respektive digitala ordböcker på olika sätt och vid olika 

tillfällen? Det vore särskilt intressant att med hjälp av textanalys genomföra en 

undersökning, liknande den Säljö gjorde med miniräknare, i syfte att jämföra 

elevtexter som är skrivna med och utan hjälp av ordböcker respektive digitala 

ordböcker.  
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 BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 
 

 

 

 

 

Information om intervju 

Jag heter Ulrica Högbergh och skriver just nu ett examensarbete på Mittuniversitetets 

lärarprogram. Mitt syfte är att ta examen i ämnena svenska och samhällskunskap.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka några lärares uppfattningar om vuxna 

andraspråkselevers användning av digitala ordböcker. Jag vill ta reda på om lärare 

noterat, reflekterat och agerat utifrån detta. 

Alla som intervjuas kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. Intervjuerna 

spelas in och jag för stödanteckningar under tiden. Vill du inte att intervjun spelas in 

så säger du bara till så övergår jag till att enbart föra anteckningar. När arbetet är 

godkänt av examinator raderas inspelning och anteckningar.  

Du kan när som helst före, under och efter intervjun avböja att medverka. Vill du inte 

svara på någon fråga så säger du till så stryks den frågan. 

Efter att arbetet färdigställts och godkänts av examinator publiceras det i 

universitetens digitala system för publicering av arbeten, Diva.  

Tack för din hjälp! 

//Ulrica Högbergh, 070-508 29 64 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  
 

Jag inleder med en allmän och öppen fråga i syfte att skapa en avslappnad 

intervjusituation.  

 

1. Berätta om varför du valt att arbeta med andraspråksinlärning. 

2. Berätta om vilken betydelse du som pedagog tycker att ordböcker generellt 

har för andraspråksinlärningen 

3. Tar du upp hur man använder ordböcker generellt i din undervisning? Hur? 

När i kursen? 

4. Berätta om hur dina elever använder ordböcker på lektionerna. Använder 

eleverna digitala ordböcker, till exempel i mobiltelefoner? (Följdfrågan ställs 

om respondenten inte själv nämner digitala ordböcker) 

5. Hur upplever du elevernas användning av digitala ordböcker? 

6. Känner du till några digitala ordböcker? 

7. Hur tänker du som pedagog om digitala ordböcker? (Följdfrågor om det 

behövs: Finns det någon problematik? Finns det särskilda fördelar?) 

8. Känner du att du har tillräcklig kunskap om digitala ordböcker? 

9. Har du erbjudits kompetensutveckling inom området? Känner du att du 

behöver kompetensutveckling? Om du skulle vilja lära dig mer om området – 

vem skulle du vända dig till? 

10. Har du diskuterat med skolledning eller andra pedagoger om digitala 

ordböcker?  

11. Känner du till om verksamheten har någon IT¬plan? (Om ja, tar planen upp 

användningen av digitala ordböcker?) 

12. Hur används och använder du ordböcker vid bedömning, såväl formativ som 

summativ? (Följdfråga om det behövs: Till exempel vid nationella prov – hur 

gör du då?) 


