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Abstract 

 
Kent Fredholm (2015). Eleverna, datorn och språket: Studier av skoldatori-
seringens effekter på elevers attityder, skrivstrategier och textproduktion i 
spanskundervisningen på gymnasiet. (The Pupils, the Computer and the 
Language: Studies of the Effects of School Computerisation on Pupils’ Atti-
tudes. Writing Strategies and Written Text Production in Upper Secondary 
School Spanish Classes.) Stockholm University, Studies in Language Educa-
tion 12. ISBN 978-91-7649-090-7. Written in Swedish, English and Spanish 
with abstracts in the three languages and a summary in English. 
 
The present work is based upon three studies performed between 2012 and 
2014 at the Swedish upper secondary school with pupils studying Spanish as 
a foreign language. The first study investigates through lesson diaries and an 
online survey the pupils’ attitudes towards and perceptions of computer use  
in language learning at large, and specifically of online grammar exercises as 
compared to paper-based exercises. The participating pupils showed mixed 
attitudes towards using online exercises for grammar practice, with high 
demands on websites’ design and user friendliness, as well as for the cor-
rectness and reliability of automated corrections. A majority preferred mixed 
teaching methods (including computer use, teacher-led explanations and the 
use of paper- and pen-based exercises, especially translation tasks). The ma-
jor advantage of using computers was considered to be for essay writing and 
information search. 

The second study investigates how a group of pupils use online resources 
when writing essays in Spanish, focussing on their extensive use of online 
translation services such as Google translate. The writing strategies of these 
pupils with free access to the Internet are compared to the strategies of an-
other group working without Internet access. 

The third study examines effects of the use of online translation on the 
language in the pupils’ essays. The texts written with online translation are 
compared to texts written without Internet access, but with access to printed 
dictionaries. Few statistically significant differences can be seen between the 
two groups. These concern grammatical and lexical complexity and accura-
cy. The most clear differences regard spelling and article/noun/adjective 
congruence (with higher degrees of accuracy among the users of online 
translation), and syntax (with fewer errors in the group writing without 



 
 

online translation). The grammatical complexity was also somewhat higher 
in the online translation group. As for fluency (text length) and complexity, 
differences can be correlated to the pupils’ proficiency in Spanish, whereas 
no such correlation can be seen regarding accuracy. 
 
Key Words: CALL, Online Translation, Foreign Language Writing, CAF, 
Pupils’ Attitudes 



 
 

Sammanfattning på svenska 
 
 
 
 
 
Denna licentiatuppsats bygger på tre studier genomförda mellan 2012 och 
2014 bland spanskstuderande elever i den svenska gymnasieskolan. Den 
första studien använder lektionsdagböcker och en nätbaserad enkät för att 
undersöka elevers generella attityder gentemot datoranvändning i språkinlär-
ningen, och mer specifikt deras attityder gentemot nätbaserade grammatik-
övningar jämfört med övningar i pappersform. Eleverna som deltog i studien 
uppvisade blandade attityder gentemot användningen av internetbaserade 
grammatikövningar, och ställde höga krav på nätsidornas formgivning och 
användarvänlighet. Likaså ansågs det angeläget att rättningarna i automaträt-
tade övningar var korrekta och tillförlitliga. En majoritet av eleverna före-
drog blandade undervisningsmetoder (med användning av dator, lärarledda 
genomgångar och användning av övningar med papper och penna, särskilt 
översättningsuppgifter). Datorns ansågs mest användbar för att skriva upp-
satser och söka information. 
 Den andra studien undersöker hur en grupp elever använder nätbaserade 
resurser då de skriver uppsatser på spanska, med fokus på deras bruk av 
automatöversättningstjänster som Google översätt. Elevernas skrivstrategier 
jämförs med en grupp som inte fick använda internet. 
 I den tredje studien granskas vilka effekter användningen av automatöver-
sättning fått på språket i de uppsatser som eleverna i den andra studien skrev. 
Uppsatserna skrivna med automatöversättning jämförs med uppsatser 
skrivna utan tillgång till internet, men med hjälp av tryckta ordböcker. Ett 
fåtal statistiskt signifikanta skillnader rörande grammatisk och lexikal kom-
plexitet samt grammatisk och lexikal korrekthet kan ses mellan grupperna. 
De tydligaste skillnaderna rör rättstavning och kongruens (med större kor-
rekthet i gruppen som skrev med automatöversättning) samt meningsbygg-
nadsfel (med färre fel i gruppen som skrev utan automatöversättning). Den 
grammatiska komplexiteten var också något större i automatöversättnings-
gruppen. I fråga om flyt (textlängd) och komplexitet kan skillnaderna korre-
leras mot elevernas färdighetsnivå i spanska, medan ingen sådan korrelation 
föreligger vad gäller korrekthet. 
 
Nyckelord: CALL (datorunderstödd språkinlärning), automatöversättning, 
skrivande på främmande språk, CAF (komplexitet, korrekthet, flyt), elevatti-
tyder 



 
 

Resumen en español 
 
 
 
 
 

El presente trabajo está basado en tres estudios hechos entre 2012 y 2014 en 
el bachillerato sueco entre estudiantes de español como lengua extranjera. El 
primer estudio examina, utilizando diarios escritos durante las clases y una 
encuesta en línea, las actitudes y las percepciones de los estudiantes hacia el 
uso de ordenadores en el aprendizaje de idiomas en general, y más específi-
camente hacia ejercicios online de gramática comparados con ejercicios 
hechos con papel y lápiz. Los alumnos que participaron en el estudio mostra-
ron actitudes mixtas hacia el uso de ejercicios de gramática en internet, exi-
giendo que el diseño de los sitios sea claro y fácil de entender, y que las res-
puestas de las autocorrecciones sean fidedignas y correctas. La mayoría de 
los alumnos prefirió métodos mixtos de enseñanza (mezclando el uso de 
ordenadores, explicaciones del profesor y ejercicios hechos con papel y lá-
piz, especialmente ejercicios de traducción). Según los alumnos, la mayor 
ventaja del ordenador es para escribir redacciones y para buscar información 
en internet. 

El segundo estudio examina cómo un grupo de estudiantes utiliza recur-
sos en línea mientras escriben redacciones en español. Este estudio se con-
centra en el uso extenso de servicios en línea de traducción automática, co-
mo por ejemplo el Traductor de Google. Las estrategias de escritura utiliza-
dos por estos estudiantes con acceso libre a internet se comparan con las 
estrategias de otro grupo trabajando sin acceso a internet. 

En el tercer estudio se examinan los efectos del uso de traducción automá-
tica sobre los textos escritos por los alumnos en el segundo estudio. Los 
textos escritos con la ayuda de traducción automática se comparan con textos 
escritos sin acceso a internet, pero con la ayuda de diccionarios impresos. 
Algunas pocas diferencias estadísticamente significantes pueden verse entre 
los grupos en cuanto a la complejidad y la precisión gramaticales y lexicales. 
Las diferencias que más se destacan conciernen la ortografía y la concordan-
cia entre artículos, sustantivos y adjetivos (con menos errores en el grupo 
que usó traducción automática), y errores sintácticos (con menos errores en 
el grupo que escribió sin traducción automática). La complejidad gramatical 
también fue un poco más grande en el grupo que usó traducción automática. 
La longitud de los textos y la complejidad parecen depender más del nivel de 
los conocimientos de español de los alumnos que del uso de traducción au-
tomática, mientras que no se halla ninguna correlación entre la precisión 
gramatical y el nivel de conocimientos del español de los alumnos. 
 
Palabras clave: CALL, traducción automática, escritura en idiomas extran-
jeras, CAF; actitudes de estudiantes 
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Inledning 

Det går nog in mer för hand. Ja, det tror jag. Man är såpass van att 
skriva på datorn med allt man gör, alltså, jag iallafall är det, så när 
man skriver för hand, nu, så lär man sig lite bättre. Det känns som 
det går för fort på datorn. Alltså när man skriver för hand då skriver 
man verkligen ordet och så liksom... Ja, jag vet inte… Det bara 
känns så. (Från elevintervju om upplevda för- och nackdelar med att 
skriva på dator.) 

 
Det övergripande syftet med denna licentiatuppsats är att studera några av de 
effekter som datoriseringen av skolan får för elever i spanskundervisningen 
på gymnasiet. Uppsatsen ökar härigenom kunskapen om hur den pågående 
datoriseringen av skolan kan inverka på elevers attityder, beteenden och 
språkproduktion i främmandespråksundervisningen. Denna tredelning av-
speglas i arbetets titel, där Eleven syftar på eleverna själva och deras attity-
der, datorn anspelar på elevernas beteenden vid datoranvändande i språkun-
dervisningen, och språket pekar på elevernas språkproduktion vid datorbase-
rat uppsatsskrivande. Tredelningen återkommer också i det faktum att licen-
tiatuppsatsen bygger på tre artiklar baserade på studier genomförda i tre 
spanskgrupper på gymnasiet mellan hösten 2012 och hösten 2014. 

Den övergripande forskningsfråga som med ovanstående syfte som ut-
gångspunkt formulerats för hela arbetet är: 
 
• Hur påverkar datoriseringen av språkundervisningen elevers klassrumsba-

serade språkinlärningspraktik i svensk gymnasieskola? 
 
Med klassrumsbaserad språkinlärningspraktik avses här vad eleverna själva 
gör på språklektionerna, men också vilka attityder de aktivt uppvisar gente-
mot det som görs i språkklassrummet och gentemot de redskap som används, 
och då i synnerhet gentemot datoranvändandet. Som helhet placerar sig däri-
genom detta arbete inom CALL-forskningen1, med inriktning mot attityder, 
beteenden och språkproduktion vid datorbaserat skrivande och datorbaserad 
grammatikträning. 

Det som utifrån ovan nämnda frågeställning och syfte närmare studeras i 
de tre artiklar som utgör arbetets huvuddel är: 

                                                      
1 CALL står för computer-assisted language learning, datorunderstödd språkinlärning. 
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• Gymnasieelevers attityder gentemot datorer i spanskundervisningen, med 

fokus på nätbaserade grammatikövningar och uppsatsskrivande. 
• Datoranvändandets effekter på elevers skrivstrategier (med vilket avses 

vad eleverna gör med till buds stående hjälpmedel) vid uppsatsskrivande 
på spanska. 

• Datoranvändandets effekter på språket i elevers spanskuppsatser (i fråga 
om textlängd samt lexikal, morfologisk och syntaktisk korrekthet och 
komplexitet). 

 
Arbetet rör sig härmed inom ett flerförgrenat fält där attityder, datorbaserade 
skrivstrategier och språklig form i skriven text delar fokus. De konkreta 
forskningsfrågorna i respektive artikel återfinns i nästa kapitel. 

I alla de tre artiklar som ligger till grund för denna uppsats intar gramma-
tiken en väsentlig roll; i den första skärskådas elevers attityder till internet-
baserade grammatikövningar, i den andra de digitala skrivstrategier elever 
använder för att producera text – däribland användningen av grammatikkon-
troll och automatöversättning som ett grammatiskt hjälpmedel –, och i den 
tredje artikeln undersöks den grammatiska korrektheten och komplexiteten i 
elevernas uppsatstexter. Korrekthet, komplexitet och textproduktion analyse-
ras med hjälp av mätmetoder hämtade från forskning inom CAF-fältet (com-
plexity, accuracy, fluency2). I fråga om skrivstrategier studeras i synnerhet 
elevernas användande av automatöversättningstjänster på internet (Google 
översätt och Lexikon24), vilket är ett tidigare föga utforskat område. Resul-
taten av elevernas automatöversättningsanvändande knyts an till tidigare 
studier inom språkinlärningsforskning och forskning om så kallad computer-
assisted translation (CAT) 3.  
 

~ ~ ~ 
 
De senaste åren har författaren till dessa rader i likhet med många andra 
lärare, i Sverige och andra länder, sett datoranvändandet öka i undervis-
ningen i takt med att en-till-en-satsningar på skolor och gymnasier blivit allt 
vanligare (det vill säga att man förser varje elev och lärare med en egen bär-
bar dator). Datoriseringen var inledningsvis, för att göra en personlig tillba-
kablick, en välkommen förändring, då datorn förenklade framtagande av 
lektionsmateriel, filmvisningar, löpande administration och andra delar av en 
lärares arbete. Snart nog började emellertid politiker och skolledare på fram-
förallt lokal nivå (även om liknande diskurser också förts på högre, mer 
rikstäckande nivåer), i regel utan att referera till forskning eller beprövad 
erfarenhet, yrka på att datorn skulle användas ”mer”, ”bättre” eller ”oftare”, 

                                                      
2 Komplexitet, korrekthet, flyt. 
3 Datorunderstödd översättning. CAF och CAT diskuteras vidare i kapitlet om teori och tidi-
gare forskning. 
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med det uttalade syftet att förbättra elevers studieresultat, och stundtals 
också för att hålla nere kostnader för inköp av läromedel eller ordböcker. 
(Det senare är ett fenomen som även påtalas av Zucker och McGhee, 2005.) 

Känslan av att en mer kritisk blick på datoranvändandet behövdes i skolan 
blev allt starkare i takt med ovan nämnda krav, liksom intrycket att frågor 
behövde ställas om vems och vilka intressen som styrde datoriserandet av 
skolan, (något som berörs av bland andra Buckingham, 2011, Livingstone, 
2012 och Beastall, 2006, som också diskuterar kommersiella incitament till 
ökad datorisering), eller varför lärare inte sågs som lämpliga att själva av-
göra när, hur och i vilken omfattning datorer skulle användas i det egna 
klassrummet. 

Likaså infann sig känslan att inte heller elevernas röster i tillräcklig ut-
sträckning uppmärksammades i samband med den pågående datoriseringen 
av skolmiljön, något som Wiebe och Kabata (2010) ser som väsentligt när 
IKT implementeras i språkundervisningen. Upplevde eleverna de datorbase-
rade arbetssätten som givande för inlärningen? Fanns divergerande åsikter 
bland eleverna, liksom i lärarkåren, eller såg de alla det ökande datoranvän-
dandet som något välkommet? 

Tankar som de ovan anförda ledde in i den licentiatutbildning som i och 
med denna uppsats skall få sitt slut. De nyss nämnda tankarna och intrycken 
bör således ses som en utgångspunkt för forskningsintresset och en under-
liggande inställning till området datorer i språkundervisningen. 

Under arbetets gång har intrycket av en pågående kulturkrock mellan tek-
niktillskyndande individer (ofta rektorer eller andra personer i den högre 
skolhierarkin) och teknikskeptiker (ofta lärare och elever, men också perso-
ner utanför skolvärlden) gjort sig påmint upprepade gånger, i kombination 
med en påfallande oförmåga eller ett ointresse hos många parter att sätta sig 
in i problematiken eller det andra lägrets ståndpunkter.4 Under licentiatstudi-
ernas gång har, i samtal med andra lärare, intrycket av att teknikanvändning-
en påbjudits uppifrån utan större didaktisk insyn eller pålästhet heller inte 
minskat, snarare tvärtom. Dessa tendenser lyfts fram av McGrail (2006), 
som efterlyser ett större intresse för lärares och elevers syn på teknikimple-
menteringen i skolorna, snarare än att datorerna anbefalls av skolledare eller 
politiker. I hennes studie är det påtagligt hur tekniken implementeras utan att 
lärarna som skall använda den får vara delaktiga i beslutsprocessen. Detta 
hos lärarna oförankrade krav att datorisera undervisningspraktiken ledde till 
att tekniken användes ogenomtänkt, då lärarna inte gavs möjlighet att tänka 
igenom när, var eller hur den bäst borde användas. 

Inte sällan när datorer i skolan diskuteras höjs antingen tekniken till sky-
arna eller nedgörs i svepande ordalag och blir förvandlad, som Svensson 

                                                      
4 Som exempel skulle kunna nämnas önskemål av slaget: ”Du som forskar om datorer kan väl 
tala om för dina kolleger hur de skall få eleverna att använda dem oftare?”, utan reflektion 
kring varför datorerna borde användas oftare, när och hur de borde användas, eller om de 
borde göra det. 
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(2008, s. 250) skriver, till ”ett slagträ” i teknik-skola-diskursen. Inte minst 
från kommersiellt håll framställs datorlösningar 5  som en slags didaktisk 
frälsningslära, något redan Hawisher & Selfe (1991) kallar för ”uncritical 
enthusiasm” (s. 56). Livingstone (2012) påpekar att IKT i skolan oftast ses 
som ett sätt att förbättra elevers resultat i olika ämnen, men att man talar 
betydligt mindre om att elever behöver lära sig att använda själva tekniken 
på rätt sätt. Den digitala teknikens användbarhet lyfts således ofta fram, men 
mer sällan motsatsen, trots att få forskningsrapporter kan påvisa en entydigt 
förbättrande effekt av datoranvändning i skolan; om detta skriver bland 
andra Svensson, (2008), Buckingham (2011), Cobo Romaní och Moravec 
(2011), von Schantz Lundgren och Lundgren (2011), Livingstone (2012), 
Fleischer (2012, 2013), Grönlund, Andersson och Wiklund (2014) och Grön-
lund (2014). I detta sammanhang kan också nämnas en studie av Fairlie och 
Robinson (2013), som undersökt effekter av hemdatoranvändning bland 
elever på 15 skolor på grundskolenivå i Kalifornien. 6  Deras studie, som 
gjordes över en tvåårsperiod, fann en nolleffekt av datoranvändande, det vill 
säga datorerna gjorde varken till eller från på elevernas skolresultat. I sin 
genomgång av tidigare forskning konstaterar de att resultaten av datorer i 
skolan är varierade, och att bland annat kvaliteten på lärarna är av betydligt 
större betydelse för elevernas resultat. 

Skoldatordiskursen kännetecknas ofta av tvära kast mellan teknoeuforiska 
datorproselyter och undergångsmullrande neoludditer7. För en redogörelse 
för läget i den anglosaxiska världen, se Buckingham (2011), som också dis-
kuterar kommersiella intressen i skolans datorisering och rekommenderar att 
skolan utvecklar elevernas medialitteracitet för att de mer kritiskt skall 
kunna förhålla sig till det digitala medielandskapet. Den ovan citerade 
Svensson (2008) omtalar också den ofta polariserade diskussionen, och ef-
terlyser en större nyansering. Tendenser till ett mer nyanserat tonläge kan 
dock skönjas. Ett exempel är Larry Rosen, som tidigare framställt tekniken 

                                                      
5 Det kan gälla såväl datoranvändande i undervisningen som datorbaserade administrativa 
program, lärplattformar, med mera. 
6 Detta är inte i sig helt jämförbart med studier av datoranvändande i skolmiljö, men Fairlie 
och Robinson undersöker elevernas användning av hemdatorer för skoländamål, till exempel 
läxläsning, vilket gör studien relevant även i skoldatordiskursen. Vanliga argument som att 
elever, om de får en dator av skolan, ägnar mer tid åt läxor och uppvisar ett större engage-
mang i skolarbetet även utanför skolan, problematiseras i Fairlies och Robinsons studie. De 
ser att mer tid läggs på skolarbete, men att mer tid också läggs på sociala medier och under-
hållning, vilket de menar kan ha en negativ effekt på skolresultaten. 
7 Ludditer – på svenska även kallade för ”maskinstormare” – var personer som under den 
tidiga engelska industriella revolutionen förstörde vävmaskiner som en protest mot att dessa 
användes för att sänka löner och avskeda arbetare. Roszak använder i sin bok The Cult of 
Information: A Neo-Luddite Treatise on High Tech, Artificial Intelligence and the True Art of 
Thinking (1994) termen ”neo-Luddite” i betydelsen någon som med kritisk blick ifrågasätter 
hur tekniken används, av vem och för vems bästa, utan att för den skull vara onyanserat tek-
nikfientlig. Termen används ibland pejorativt om teknikmotståndare. I detta arbete och de 
ingående artiklarna används den enligt Roszaks definition. 
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som inte bara en lösning utan också en nödvändighet för att få elever att 
uppskatta skolarbetet (Rosen, 2010), men som på senare tid också varnat för 
effekterna av överdriven uppkoppling och skärmfixering hos unga, enligt 
rapportering i media under 2013 (Ahlm, 2013). Kritik mot skolans datorise-
ring framförs också i svensk kontext; ett exempel är Inger Enkvist (t.ex. 
2002), som bland annat skriver om vikten av att elever lär sig tänka och hur 
betydelsefulla välutbildade lärare är. 

Ett fokus som särskilt lyfts fram i de studier som ingår i denna licentiat-
uppsats har varit de situationer då elever upplever tekniken som något som 
hindrar dem i deras inlärning, då den inte fungerar optimalt eller då den leder 
till sämre resultat än vad som kan förväntas ha uppnåtts med andra arbets-
sätt. Detta fokus har setts som särskilt angeläget då relativt få andra studier 
intagit denna synvinkel och då det är en vinkling som sällan möter lärare ute 
på fältet när IKT i undervisningen diskuteras. Förhoppningsvis kan studier 
av detta slag bidraga till en bättre förståelse för vad som behöver förbättras i 
språkelevers datorhantering och ge lärare större insikter i vad som eventuellt 
begränsar eleverna i den datoriserade klassrumssituationen. Den andra arti-
keln i synnerhet, som granskar elevers användande av grammatik- och rätt-
stavningskontroll och av automatöversättning (Google översätt och Lexi-
kon24), ger en inblick i situationer där teknikanvändandet både kan och bör 
förbättras. 

Tidigare forskning kring skrivande på främmande språk har i stor ut-
sträckning rört skrivande på engelska bland universitetsstuderande. Undan-
tag finns naturligtvis, inom svensk didaktisk forskning exempelvis Stig 
Thoursies studie (Thoursie, 2007) om skrivande på tyska, eller Linnarud och 
Thoursie (2008) som jämför svenska högstadieelevers skrivande på engelska 
och tyska. Den andra och den tredje studien i denna licentiatuppsats bidrar 
till att vidga forskningsfältet och ge nya inblickar i gymnasieelevers skri-
vande på spanska som främmande språk. Mot bakgrund av resultaten i den 
första europeiska studien av 15-åringars språkkunskaper (Europeiska kom-
missionen, 2012), där svenska elevers spanskkunskaper visade sig vara sär-
skilt låga i fråga om skrivande, kan förhoppningsvis föreliggande studie av 
skrivstrategier och några av teknikanvändningens effekter på det skrivna 
språket vara en värdefull del av den svenska främmandespråksskrivforsk-
ningen. 

Uppsatsens utformning 
Det förhandenvarande arbetet är upplagt som en sammanläggningsuppsats 
bestående av tre artiklar samt denna inledande och sammanlänkande så kal-
lade kappa. Uppsatsen är indelad i en första och en andra del. I den första 
delen återfinns, utöver denna inledning, en sammanfattning av den tidigare 
forskning och teoretiska bakgrund som ligger till grund för de tre artiklar 
som utgör uppsatsens huvuddel och en redogörelse för de metoder som an-
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vänts för datainsamlingar och analyser. Ett avsnitt ägnas också åt frågor rö-
rande studiernas reliabilitet och validitet. Likaså sammanfattas här de tre 
artiklarna, med fokus på resultaten som framkommer i dem. Uppsatsens 
första del avslutas med en sammanfattande diskussion kring de uppnådda 
resultaten och en framåtblick mot vidare forskning på det språkdidaktiska 
området, med fokus på datoranvändande, i synnerhet gällande elevers dator-
baserade skrivande på främmande språk. 

I uppsatsens andra del återfinns de tre artiklar som utgör uppsatsens hu-
vuddel. 
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De enskilda studiernas syften 

Som nämndes i inledningen är det övergripande syftet med denna licentiat-
uppsats att studera effekter av skolans datorisering i spanskundervisningen 
på gymnasiet. Effekterna som studerats rör elevers attityder gentemot dator-
användningen, elevernas beteenden (i form av använda skrivstrategier) och 
den spanska som eleverna producerar när de skriver på dator. 

En central fråga, som legat till grund för de tre artiklar som utgör arbetets 
huvuddel, är elevernas egna åsikter och attityder. Den första artikeln under-
söker elevers attityder gentemot datoranvändande i undervisningen i allmän-
het och nätbaserade grammatikövningar i spanskundervisningen i synnerhet. 
Den andra artikeln granskar elevers attityder gentemot datorbaserat uppsats-
skrivande på spanska, men tittar också på vilka skrivstrategier8 som används 
av eleverna, vilket leder fram till den tredje artikeln som undersöker effek-
terna av datoranvändandet på språket i de texter eleverna skriver. Elevernas 
attityder och egna utsagor är av stor betydelse i de båda första artiklarna, 
men genom de tre artiklarna görs således en förskjutning från attityder 
gentemot teknikanvändandet i klassrummet till en granskning av elevers 
hantering av tekniken och av effekterna av denna teknikhantering. 

Artikel 1 
Den första studiens syfte var att undersöka elevers attityder gentemot dato-
ranvändande i spanskundervisningen på gymnasiet. Forskningsfrågorna som 
ställs i artikeln är: 
 
• När ser elever datorn som ett lämpligt redskap för att lära sig spansk 

grammatik? 
• När anser de den inte lämplig? 
• Vilka didaktiska och vetenskapliga implikationer kan dras av resultaten? 
 

                                                      
8 Med skrivstrategier avses här och i artikel nummer två de handlingar eller aktiviteter elever-
na utför för att skriva en text. 
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Artikel 2 
Huvudsyftet i den andra artikeln var att närmare studera gymnasieelevers 
datoranvändande vid skrivande på spanska, dels genom att granska vilka 
skrivstrategier de använde, dels genom att med hjälp av enkäter och inter-
vjuer undersöka deras attityder till olika skrivstrategier och hjälpmedel för 
att skriva på spanska. Forskningsfrågorna som med detta i åtanke ställs i den 
andra artikeln är: 
 
• Vad gör elever med fri internetåtkomst när de skriver en text på spanska 

som främmade språk? 
• Vilka attityder uppvisar eleverna gentemot de skrivstrategier de använt? 

Artikel 3 
I den tredje artikeln var syftet att med utgångspunkt från mätmetoder häm-
tade från CAF-forskning granska om och hur användandet av digital teknik, 
med fokus på automatöversättning och andra nätbaserade resurser, påver-
kade elevtexternas grammatiska och lexikala innehåll. Forskningsfrågorna i 
den tredje artikeln är således: 
 
• Har användningen av automatöversättning några effekter på flyt, kom-

plexitet och korrekthet i uppsatser skrivna av gymnasieelever på spanska 
som främmande språk? 

• Om så är fallet, vilka är effekterna? 
 
En sammanfattning av de tre artiklarna finns i slutet av den första delen av 
denna uppsats, och artiklarna återfinns i sin helhet i uppsatsens andra del. 
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Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

Licentiatuppsatsen rör sig som helhet i huvudsak inom forskningsfältet com-
puter-assisted language learning (CALL) 9. Forskningen inom fältet är om-
fattande och rör alla former av datoranvändande i språkinlärningssyfte. Ut-
rymmet i detta arbete möjliggör inte en fördjupning inom CALL-
forskningens olika grenar eller utveckling; för en god introduktion till detta, 
se exempelvis Bradley (2013). 
 Närbesläktat med CALL är computer-assisted translation (CAT) 10, som 
ibland ses som ett eget forskningsområde, men som i detta arbetes kontext 
hellre bör ses som en gren av forskningen kring datorunderstödd språkinlär-
ning. Detta kommenteras vidare i avsnittet om forskning kring skrivande på 
främmande språk, senare i detta kapitel. 
 Artikel 1 och 2 i detta arbete rör sig, utöver inom CALL, också i viss 
utsträckning inom attitydforskningen. Härnedan redogörs först i korthet för 
inriktningar inom attitydforskning som varit aktuella i arbetet med licentiat-
uppsatsens två första studier. Slutligen tar detta kapitel upp focus on form, 
grammatikens plats i en kommunikativ språksyn och forskning om skrivande 
på främmande språk. 
 De tre artiklarnas inriktning mot grammatik i spanskundervisningen base-
ras på en grundsyn där grammatiken spelar en viktig roll för den kommuni-
kativa förmågan. Detta diskuteras också i detta kapitel, liksom längre fram 
forskning inom flyt, korrekthet och komplexitet i skriftlig produktion, vilken 
haft betydelse för studie 3. Slutligen diskuteras i detta kapitel forskning 
kring skrivande på främmande språk, till vilket också förs en diskussion om 
automatöversättning och dess plats i skrivande på främmande språk, liksom 
ett avsnitt om automatöversättningens inlärningseffekter enligt hittills gjorda 
studier. 

Attitydforskning 
Attitydforskningen har anor tillbaka till 1900-talets första decennier, med 
tidiga insatser gjorda av forskare som Allport, Thurston och Likert (Maio & 
Haddock, 2009). Den intresserar sig inte enbart för vad människor anser om 
saker, utan också för vad som påverkar attityder och hur attityder påverkar 
                                                      
9 Datorunderstödd språkinlärning. 
10 Datorunderstödd översättning. 
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människors beteenden och handlingar. I denna uppsats studeras främst det 
mest grundläggande, det vill säga vilka attityder som återfinns bland de del-
tagande eleverna, men kopplingar görs också i korthet till eventuella sam-
band mellan dessa attityder och elevernas handlingar i form av deras skriv-
strategier, eller brist på sådana samband. 
 Inom attitydforskningen anses attityder bestå av tre grundläggande kom-
ponenter: en kognitiv komponent (vad vi vet om något), en affektiv (vilka 
känslor vi har gentemot något), och en beteendemässig (kopplad till våra 
beteenden när vi ställs inför något; Reid, 2011; Maio & Haddock, 2009). 
Utan att gå djupare in på socialpsykologiska mätmetoder eller teorier orien-
terar sig detta arbete (och då främst i den första artikeln) framförallt mot 
elevers attityder i form av känslor (eller uppfattningar, så som de kommer till 
uttryck i elevers skriftliga och muntliga utsagor), och deras beteenden (i 
digitala skrivsituationer). 

Inom attitydforskningen finns olika synsätt på hur attityder kan vara be-
skaffade. Man skiljer här mellan ett en-dimensionellt perspektiv och ett två-
dimensionellt. Enligt det en-dimensionella synsättet har en individ i regel 
antingen positiva eller negativa känslor gentemot något, men sällan blan-
dade. (Känslorna kan också vara neutrala, vilket emellertid inte innebär att 
de är blandade.) Det två-dimensionella perspektivet är istället öppet för 
blandade attityder gentemot ett och samma objekt, vilket också inbegriper 
attitydmässig ambivalens (Maio & Haddock, 2009). 
 Närbesläktad med attitydforskningen är fenomenografin, en forsknings-
metod utvecklad på pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet på 
1970-talet (Uljens, 1989; Larsson, 1986). Fenomenografin studerar männi-
skors (ofta just elevers) uppfattningar – det vill säga förståelse – av fenomen 
i personernas omgivning. I synnerhet den första artikeln i licentiatuppsatsen 
har inspirerats av denna forskningsansats, vilket kommenteras mer i avsnittet 
om analysarbetet, i kapitlet om forskningsdesign och metodval. 

Focus on form och den kommunikativa språksynen 
Studiernas gemensamma inriktning mot grammatik och språklig korrekthet 
och komplexitet bottnar i en grundläggande syn på språkets strukturer som 
ett redskap och en förutsättning för att hos inläraren möjliggöra en fram-
gångsrik kommunikation. Härigenom ansluter sig detta arbete i allt väsent-
ligt till det så kallade focus on form-synsättet, efter Long (1991). 

Den åsiktsmotsättning som inte sällan gjort sig gällande mellan å ena si-
dan grammatik som språkundervisningens basfundament, å andra sidan de 
kommunikativa färdigheterna – som inte alltid setts som sammanlänkade 
med bland annat den grammatiska kompetensen, och som ofta haft fokus på 
muntliga färdigheter till förfång för exempelvis den skriftliga kompetensen 
(Burston, 2001; Ciapuscio, 2002; Cadierno, 1995) –, har på senare tid, åt-
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minstone inom tillämpad lingvistisk forskning, kommit att minskas till för-
mån för ett synsätt under namnet focus on form. Brett och González-Lloret 
(2011) beskriver denna förändring i rådande synsätt som en pendelrörelse 
bort från ”purely communicative practices to focusing on accuracy without 
neglecting the communicative intention” (s. 353). Focus on form är på så sätt 
den kommunikationsinriktade motpolen mot vad som ofta kallas för focus on 
formS (Musumeci, 2011), med vilket avses en mer traditionell syn på explicit 
utlärande av grammatiska former utan större förankring i kommunikation. 
Focus on form skulle kunna sägas vara en sammanjämkning av det tradition-
ellt starka fokuset på grammatik och meaning-focused instruction (de Graaff 
& Housen, 2011) eller den meningsinriktade kommunikativa språksynen 
som växt fram efter Hymes (1974), vilken enbart inriktas på kommunikation 
utan att fästa avseende vid formella strukturer eller regler.11  Focus on form 
skulle kunna jämföras med Larsen-Freemans tankar om ”grammaring”, där 
målet är att språkinlärare skall kunna använda ”lexikogrammatiska resurser 
för meningsskapande” (Larsen-Freeman, 2011, s. 527) 12. 

Tanken att explicit undervisning i grammatik inte kan förbättra språkinlä-
rares kommunikativa färdigheter återfinns hos bland andra Krashen (se t.ex. 
Krashen, 1981, 1982; Larsen-Freeman, 2011). Åtskilliga forskare har emel-
lertid kritiserat Krashen och visat att väl anpassad explicit grammatikunder-
visning kan påskynda språkinlärningen och bidraga till en ökad korrekthet 
(Larsen-Freeman, ibid.; se också Uzawa, 1996, för en lista över forskare som 
motsagt Krashen), något som torde förbättra också språkinlärares förmåga 
att kommunicera i skrift på det studerade språket. 

Longs teori om focus on form har emellertid också blivit motsagd, bland 
annat av Sheen (2003) som menar att focus on formS kan ge samma eller 
bättre resultat; Sheen är således ingen motståndare till grammatik-
undervisning, men tycks snarare mindre villig att kasta ut även mer tradit-
ionella undervisningsmetoder med badvattnet13. 
 Oavsett vilket pedagogiskt eller didaktiskt perspektiv man vill föredra i 
fråga om grammatikundervisning och grammatikens roll i språkundervis-
ningen i stort, framstår förmågan att i någorlunda överensstämmelse med 
målspråkets normer och praxis använda de grammatiska strukturerna som 
nödvändig för att en framgångsrik kommunikation skall kunna komma till 

                                                      
11 För en, kanhända delvis något förtäckt, kritik mot den kommunikativa språksynen eller de 
effekter uttolkningen av den kan antas ha fått på språkundervisningen i bland annat Sverige, 
se exempelvis Enkvist (2013). 
12 Originalversionen lyder: ”lexicogrammatical resources for the creation of meaning”. 
13 Ordet “traditionella” skall här således inte ses som likställt med “förlegade”; istället avses 
undervisningsmetoder som tillämpades i större omfattning innan den kommunikativa, mer 
meningsfokuserade språksynen gjorde sitt inträde i klassrummen. Man skulle kunna diskutera 
huruvida språkundervisningen inte alltid innehållit ett mått av kommunikation (om man anser 
att förmågan att läsa andras nedskrivna tankar och i begriplig form kunna meddela sig själv i 
både tal och skrift är att kommunicera), men det är en annan diskussion som måste föras 
utanför detta arbete. 
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stånd, inte minst i fråga om skriftlig kommunikation (jfr. Gaspar & Otañi, 
2003, som talar om vikten av grammatikundervisning för att förbättra elevers 
skrivande). Tanken att en medvetenhet om språkets formella sidor befrämjar 
språkinlärares möjligheter att kommunicera i tal och skrift ligger till grund 
för valet att i studierna som ingår i detta arbete till stor del fokusera på 
grammatik. Det är därmed sagt författarens personliga åsikt att grammati-
kens roll i undervisningen av främmande språk och i svenskundervisningen 
behöver lyftas fram och förstärkas i den svenska skolan. 

CAF och skrivande på främmande språk 
I den tredje artikeln i denna licentiatuppsats vidgas perspektivet från gram-
matik och grammatisk korrekthet till att också omfatta språklig komplexitet 
(ordförrådets variation, satsstrukturer och variation i användningen av olika 
verbformer) och, i mindre utsträckning, flytet i elevernas textproduktion 
(eller enklare uttryckt hur långt de hinner skriva på en viss tid). Dessa tre 
områden – komplexitet, korrekthet och flyt – sammanfattas i begreppet CAF 
(complexity, accuracy, fluency), som med en stor variation av mätmetoder 
och stundtals med en viss begreppssammanblandning ofta används tillsam-
mans i studier av muntlig och skriftlig språkproduktion och av inlärares 
språkliga utveckling (Housen & Kuiken, 2009).14 Olika CAF-mått har i tidi-
gare studier ofta använts för att mäta språkinlärares utveckling över tid eller 
efter olika klassrumsinterventioner. I detta arbete används måtten inte i dessa 
syften, utan för att försöka påvisa eventuella effekter av elevernas teknikan-
vändning, och då främst användningen av automatöversättning. Huvudin-
tresset har rört morfologisk, syntaktisk och lexikal korrekthet, vilket främst 
kommer att beröras också här, efter flyt och komplexitet. 

Olika i tidigare CAF-forskning redan utprovade mått valdes för den tredje 
artikeln i detta arbete då de utgör en vedertagen och ofta använd metod att 
granska språk i bland annat språkinlärares textproduktion.15 

Flyt 
Inom CAF är inte minst flyt (fluency) föremål för olika synsätt kring vad som 
egentligen menas med termen, från enklare definitioner som hur mycket 
någon förmår skriva eller säga under en viss tid, till definitioner som tar hän-
                                                      
14 För tydliga och omfattande sammanställningar och förklaringar till de många definitioner 
och mätmetoder som använts i CAF-studier, se Wolfe-Quintero, Inagaki och Kim (1998) 
jämte Bulté och Housen (2012). 
15 Ett undantag från denna princip är användningen av hela meningar i stället för så kallade T-
units som mått på syntaktisk komplexitet i den tredje artikeln. Meningar har sällan använts 
tidigare, men befanns vara användbara i denna studie då satsstrukturen uppvisade många 
oklarheter; se vidare den tredje artikeln i detta arbete för en diskussion om användningen av 
meningar vid mätande av komplexitet. 
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syn till språkanvändarens grad av automatisering i språkbruket eller hur 
många pauser som görs, till exempel för tänkande eller revideringar, under 
skrivandet av en text, eller hur långa ”chunks”, det vill säga sammanhäng-
ande stycken med ord, en skribent skriver mellan två pauser i skrivandet. För 
det senare argumenterar bland andra Abdel Latif (2009), som menar att en-
klare längdmått inte nödvändigtvis avspeglar skribentens lätthet att hantera 
språket, vilket enligt Wolfe-Quintero m.fl. (1998) kan ses som en gemensam 
nämnare för de olika måtten av flyt i främmandespråksskrivande. I detta 
arbete har det mest grundläggande måttet på flyt valts, det vill säga flyt i 
betydelsen textproduktion under en viss tid. Måttet används för att utröna om 
och i så fall hur användandet av maskinöversättning påverkade elevtexternas 
längd. Det valdes framförallt för att möjliggöra bakgrundsinformation om 
genomsnittlig textlängd och för att jämföra just huruvida maskinöversättning 
möjliggör skrivande av längre texter, men också för att utifrån den kartlagda 
textlängden kunna göra andra jämförelser rörande korrekthet och komplexi-
tet (till exempel antal grammatiska fel per hundra ord eller antal meningar 
och satser per hundra ord). 

Komplexitet 
Komplexitet (complexity) rör språkets variation på morfologisk, syntaktisk 
och lexikal nivå. Graden av komplexitet (eller variation) i en text eller i talad 
språkproduktion anses sammanhänga med inlärd språknivå i så måtto att en 
mer avancerad nivå förmodas lättare ge en större variation i den talade eller 
skrivna språkproduktionen (Wolfe-Quintero, Inagaki, & Kim, 1998; Ruiz-
Funes, 2011). Det finns också olika teorier om hur komplexitet och korrekt-
het hänger ihop med varandra (och med flyt); se Skehan (2009) för en dis-
kussion om detta. 

För att mäta syntaktisk komplexitet används i stor utsträckning fördel-
ningen av så kallade T-units, efter Hunt (1964), det vill säga en huvudsats 
med tillhörande bisatser.16 I mindre utsträckning har andra mått använts, som 
bruket av passiva konstruktioner eller kohesionsskapande element (Wolfe-
Quintero et al., 1998). Liksom i fråga om korrekthet och flyt finns också vad 
gäller komplexitet en stor mängd mått och en inte ringa oenighet om hur de 
skall tillämpas, vilket gör jämförelser av studier inom CAF-området svåra. 
Bland andra Housen och Kuiken (2009) påpekar att komplexitet är det mest 
otydligt definierade begreppet inom CAF, och att det bör indelas i kognitiv 
komplexitet och språklig komplexitet, där det första begreppet rör hur svår 
exempelvis en viss form är att lära sig och att hantera för en enskild inlärare, 
medan det andra syftar på språkliga formers inneboende grad av komplexi-
tet, eller på graden av variation, omfång o.s.v. i en enskild språkanvändares 
språk. Med begreppet komplexitet avses i detta arbete enbart språklig kom-

                                                      
16 Som nämnts ovan användes i den tredje artikeln i denna uppsats emellertid meningar som 
grundenhet för att mäta syntaktisk komplexitet, istället för T-units. 
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plexitet (linguistic complexity), vilket alltså inte skall sammanblandas med 
kognitiv komplexitet (cognitive complexity eller difficulty) som i enlighet 
med Housens och Kuikens (ibid.) definition rör hur komplext ett språkligt 
fenomen är ur inlärarsynvinkel. 

Korrekthet 
Pallotti (2009) påpekar, i likhet med Ortega (2003), att ökad grad av kom-
plexitet i en text inte nödvändigtvis gör texten bättre, och han efterlyser ett 
ökat fokus på ett kontextmässigt lämpligt språkbruk (socio-pragmatic 
adequacy), det vill säga att språket inte bara är språkligt avancerat och 
formmässigt korrekt, utan också anpassat till syfte, situation och kulturella 
förhållanden. Denna aspekt berörs inte direkt i detta arbete, men den gransk-
ning av lexikopragmatisk korrekthet som gjorts i artikel 3, (med vilket avses 
huruvida elevernas ordval i uppsatserna är kontextmässigt korrekt), närmar 
sig Pallottis tankar om sociopragmatisk lämplighet. I detta arbete har emel-
lertid termen lämplighet inte använts, utan den mer vanligt förekommande 
korrekthet, vad gäller såväl morfologi, syntax och stavning som ordval. 

I fråga om korrekthet (accuracy) bör påpekas att ett begrepp som fel inte 
är okontroversiellt vare sig inom andraspråksforskning eller bland skrivfors-
kare (Ferris, 2011). Corder (1967; se Ferris, 2011) argumenterade för att 
språkliga fel är en naturlig och (förhoppningsvis) övergående del av språkin-
lärningen. Det är således inte oproblematiskt att diskutera inlärares produkt-
ion av fel i förhållande till en given norm (i det här fallet standardspanska 
såsom språket beskrivs i gängse grammatikböcker och lexika), om hänsyn 
inte tas till det faktum att inlärare i olika stadier inte kan förväntas producera 
felfritt eller nära felfritt språk på infödda talares nivå (Housen & Kuiken, 
2009). Mer rättvist vore möjligen att jämföra med en annan norm, närmare 
vad som kan ses som en för kommunikativa syften godtagbar språknivå, 
även om en sådan vore betydligt svårare att fastställa. I den andra artikeln i 
detta arbete har elevers morfologiska, syntaktiska och lexikala fel – om be-
greppet godtas – ändå använts som mått på språklig korrekthet, då syftet med 
studien inte i huvudsak varit att granska hur många eller vilka fel enskilda 
elever gör, utan att försöka utröna om skillnader i språklig felproduktion 
föreligger mellan de båda deltagande elevgrupperna som en effekt av deras 
olika teknikanvändning. 

Att det är vanskligt att diskutera inlärares fel innebär emellertid inte att 
alla språkliga fel i deras muntliga eller skriftliga produktion alltid skall förbi-
ses; dels är risken att fel som inte uppmärksammas fossiliseras och kvarstår 
även om språkkunskaperna i övrigt utvecklas; dels är vissa fel av sådan typ 
att målspråkstalare skulle uppfatta dem som störande, eller helt enkelt inte 
förstå vad skribenten i fråga försökt förmedla i sin text (Ferris, 2011). Pal-
lotti (2009) understryker också att det är viktigt att se till vilka fel en språk-
användare gör och hur dessa fel påverkar möjligheten att begripa vad som 
skrivs, snarare än att fästa för stor vikt vid hur många felen är. Han gör där-
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med en tydlig åtskillnad mellan korrekthet och förståbarhet (comprehensibi-
lity). Polio (2008) påpekar också att man inte skall låsa sig vid att granska 
hur många fel som görs vid skrivande på främmande språk, utan också när-
mare studera vilka fel det är och hur allvarliga de olika sorterna av fel är, det 
vill säga i vad mån de olika felen påverkar möjligheten för en läsare att för-
stå texten och således hindrar eller försvårar den textbaserade kommunikat-
ionen. 

Dessa argument om texters förståbarhet är lätta att sammankoppla med 
den kommunikativa språksynen i de i skrivande stund aktuella svenska äm-
nesplanerna i moderna språk (Skolverket, 2014a) och med focus on form-
synsättet. Sett i ett vidare perspektiv än det språk som produceras av elever i 
språkklassrum menar Ferris (2011, s. 14) att lexikal och grammatisk kor-
rekthet också är viktiga ute i ”den riktiga världen”. 

Ferris (ibid.) menar dock att den ökade fokuseringen på processkrivande 
(eller skrivprocesser) och på elevers delaktighet och intressen har lett till att 
språkriktigheten vid skrivande på främmande språk sedan 1970-talet för-
summats, dock inte utan protester eller uttryck för oro bland lärare och fors-
kare. Sedan mitten av 1990-talet argumenterar Truscott för att felkorrigering 
inte bara är onödigt utan rentav skadligt för elever då det tar tid från annan 
undervisning, argument som dock inte förblivit oemotsagda (Truscott & 
Hsu, 2008; Truscott, 1999, 2004, 2007, 2009; jämför Ferris, 2011, som i 
korthet diskuterar denna kritik). Ett förnyat intresse för grammatikundervis-
ning och felkorrigering kan således skönjas bland skrivforskare, inte minst 
inom forskning om lärares återkoppling på elevarbeten (Ferris, ibid.).  

Som konstaterats är inte morfologisk, syntaktisk och lexikopragmatisk 
korrekthet ett oproblematiskt område inom språkundervisningen, inte minst 
vad gäller skrivande på främmande språk. Sålunda anklagar anhängare till 
skrivprocessteorin stundtals lärare i främmandespråksskrivande för ett för 
stort fokus på grammatik och ordförråd (Ruiz-Funes, 1999) och för att däri-
genom bortse från skrivandet som en process och se det mer som en produkt. 
Det båda lägren kan antas missa är synen på skrivandet också som ett sätt att 
träna och förbättra språkinlärningen (jfr. Steding, 2009, som skriver om  
syftet med skrivuppgifter i språkundervisningen). Skrivandets roll i under-
visningen i främmande språk (eller ”moderna språk” för att använda Skol-
verkets terminologi) har emellertid, enligt Muncie (2002), nedtonats sedan 
1970-talet. Skrivandet kan icke desto mindre spela stor roll för språkinlär-
ningen (Harklau, 2002; Manchón, 2011), exempelvis genom att skribenterna 
när de producerar skriven text tvingas bli mer precisa i sitt språk, enligt 
Swains output hypothesis (Swain, 2000; Cumming, 2001; Manchón, 2011). 
Hypotesen säger att språkinlärare inte enbart behöver språklig input för att 
utveckla språket, utan också behöver producera språk på en nivå något över 
den egna kompetensnivån för att utvecklas. 
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Forskning om skrivande på främmande språk 
Resultaten i den första av de artiklar som ingår i detta arbete leder fram till 
den andra artikelns granskning av elevers datorbaserade skrivande på 
spanska och den tredje artikelns undersökning av språket i elevernas texter. 
Ett viktigt forskningsområde för licentiatuppsatsen är således foreign langu-
age writing, eller skrivande på främmande språk, med vilket avses skrivande 
på ett språk som vare sig är modersmål för den som skriver eller ett domine-
rande språk i det samhälle där skribenten befinner sig (Reichelt, 2011). 
Skrivforskningen skiljer härvidlag på foreign language writing (skrivande på 
främmande språk, i enlighet med ovan nämnda definition) och second lan-
guage writing (skrivande på andraspråk, till exempel om en person med ita-
lienska som modersmål men bosatt i Sverige skriver på svenska). Båda dessa 
begrepp uppvisar rent praktiskt stora likheter och kan för enkelhets skull gå 
in under beteckningen L2 writing eller L2-skrivande. För skribenterna själva 
kan dock förutsättningarna för att utveckla skrivande på det aktuella språket 
och incitamenten att skriva och förbättra sitt skrivande skilja sig avsevärt åt 
beroende på om det rör sig om ett främmande språk (och vilket), eller ett 
andraspråk (samt en rad andra faktorer som språkens status i samhället, skri-
bentens fallenhet och motivation för språkinlärning, språkens typologiska 
närhet, och så vidare). 

En viktig skillnad mellan foreign language writing och second language 
writing, enligt Manchón (2009), är att personer som skriver på främmande 
språk inte bara lär sig för att kunna skriva (vilket kan vara en drivkraft, till 
exempel av karriärskäl för andraspråksskrivare), utan också att de skriver för 
att lära sig språket de studerar. Detta gör det inte desto mindre viktigt att 
studera både hur man lär sig att skriva på ett främmande språk och hur man 
genom skrivandet lär sig språket (Harklau, 2002; Manchón, 2009). Studier 
av detta slag kan vara betydelsefulla för utformningen av språkundervisning-
en och för utbildningen av språklärare. I denna uppsats används för enkel-
hets skull benämningen skrivande på främmande språk för alla typer av 
skrivande på ett annat språk än skribentens modersmål; vad beträffar de stu-
dier som ingår i uppsatsen avses med begreppet enbart svenska elevers upp-
satsskrivande på spanska.17 

Forskningen kring skrivande på främmande språk växte fram ur skriv-
forskningen rörande L1-skrivande (det vill säga på skribenternas moders-
mål), och man antog inledningsvis, utan större grund för det, att skrivande på 

                                                      
17 Med svenska elever avses här elever som går på ett svenskt gymnasium, oavsett deras eller 
deras föräldrars ursprung. Majoriteten av de deltagande eleverna hade svenska som moders-
mål. En handfull uppgav svenska och ytterligare ett språk som modersmål, med svenskan som 
det språk de ansåg vara starkast. Ett fåtal elever hade ett annat modersmål än svenska, men 
endast en av dem lämnade in en uppsats, som senare ströks ur analysen då eleven i fråga inte 
hade följt instruktionerna. Ingen deltagande elev hade spansktalande bakgrund. 
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andra språk inte skilde sig nämnvärt, eller alls, från skrivande på moders-
målet (Silva, 2001, först publicerad som Silva, 1993).18 

Främmandespråksskrivforskningen utgör ett brett forskningsfält, men 
kanske ändå inte så omfattande som man skulle kunna önska, i det att mer-
parten av den forskning som bedrivits rör engelska som främmande språk, 
och ofta med universitetsstudenter som deltagare (Reichelt, 2011). Andra 
språk och åldersgrupper har också studerats, men i mindre utsträckning. De i 
inledningskapitlet nämnda Thoursie (2007) och Linnarud och Thoursie 
(2008), som studerat högstadieelevers skrivande på tyska är dock exempel på 
svenska undantag från det starka fokuset på engelska. 

Beträffande skrivande på spanska som främmande språk har forskare som 
bland andra Hedgcock & Lefkowitz (1996) och Ruiz-Funes (1999) eller 
Armengol-Castells (2001) utfört studier (med skribenter på universitetsnivå). 
Forskningen har bland annat intresserat sig för skrivstrategier och -processer 
och effekter på texter beroende på olika klassrumsinterventioner eller under-
visningspraktiker (Reichelt, 2011). Den förhandenvarande licentiatuppsatsen 
inskriver sig i denna tradition genom ett fokus på elevers attityder, strategier 
och skrivstrategiernas effekter på texternas morfologiska, syntaktiska och 
lexikala innehåll. 

Cumming (2001) talar i sin sammanfattning av tidigare skrivforskning om 
att främmandespråksskribenter lägger mer tid än förstaspråksskribenter på 
formfrågor (det vill säga grammatisk korrekthet) och ordval, vilket kan på-
verka deras planering av texten som skall skrivas eller minska texternas 
komplexitet i fråga om idéer och innehåll. Han sammanfattar forskningen 
om skrivande på främmande språk i tre kategorier: forskning om olika 
aspekter av de producerade texterna, till exempel texternas morfologiska och 
syntaktiska komplexitet och korrekthet, ordförråd eller kohesion; om skriv-
processer, till exempel hur skribenter planerar och reviderar sina texter eller 
vilket språk de använder i olika skeden av skrivandet; och om sociokulturella 
kontexter där skrivande utförs, till exempel i skolor, på universitet eller ar-
betsplatser. Silva (2001; 1993) konstaterar i sin metastudie av forskning om 
skrivande på främmande språk att L2-skribenter uppvisar flera olikheter 
gentemot L1-skribenter. Bland dessa olikheter återfinns ett sämre flyt i skri-
vandet, större svårigheter med ordförrådet, mindre utförliga revideringar av 
texterna med större fokus på grammatik men mindre på stavning, större antal 
morfosyntaktiska och lexikosemantiska fel, lägre grad av komplexitet och 
mindre variation i ordförrådet, faktorer som alla bör tas i beaktande när skri-
vande lärs ut i främmandespråksundervisningen. Den skriftliga produktionen 
kan sägas ha fått en tydligare roll i och med kurs- och ämnesplanerna i mo-
derna språk i den senaste svenska skolreformen, Gr11 och Gy11 (Skolverket, 
2011, 2014b). Särskilt på de högre stegen betonas tydligare än tidigare olika 

                                                      
18 För en sammanfattning av forskning inom L1- och L2-skrivande och en skiss över möjlig-
heter att nå en samlad L2-skrivandeteori, se Grabe (2008). 
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textgenrer som eleverna efter genomgångna kurser skall klara av att både 
läsa och själva skriva. Detta ställer nya krav på lärare i moderna språk och 
deras utformning av undervisningen. 

Williams (2012) redogör för hur skrivande kan styrka språkinlärningen 
och konstaterar att skrivandet ofta setts mer som ett sätt att visa upp färdig-
heter snarare än som ett sätt att också befästa och förstärka språkkunskaper, 
men att detta synsätt numera nyanserats till förmån för större tonvikt vid 
skrivandet. Man talar här om ett tidigare learning-to-write-perspektiv, och 
numera om ett writing-to-learn-perspektiv (Harklau, 2002; Manchón, 2011.)  
Sedan mitten av 1990-talet visar forskning att skrivandet kan ha en värdefull 
effekt på språkinlärningen, inte minst för det språkliga flytet (se Williams, 
2012, för en sammanfattning av denna forskning). Skrivandet hjälper till att 
automatisera kunskaperna, och kan ha en större effekt än muntlig output, 
genom det långsammare tempot som gör det möjligt att kognitivt processa 
språket på ett annat sätt än vid muntlig produktion och bättre planera. Det 
finns också, enligt Williams (ibid.), ett ökande antal studier som visar att 
språklig produktion inte enbart befäster tidigare kunskaper, utan också leder 
till ökat inlärande. 

Forskning om automatöversättning och språkinlärning 
Översättning har, enligt Cook (2007), länge förbisetts inom språkinlärnings-
forskningen, trots att den, enligt hans mening, passar väl in i synsätt som fått 
stort utrymme inom denna forskning, till exempel det ovan nämnda focus on 
form. Cook ser översättning inte bara som ett sätt att lära sig främmande 
språk, genom att kontrastera målspråket med modersmålet, utan också som 
en grundläggande färdighet som språkinlärare bör bemästra, likaväl som de 
fyra färdigheter som brukar anföras (att läsa, skriva, tala och lyssna). Detta 
kan jämföras med mediering som Gemensam europeisk referensram för 
språk tar upp som en av de färdigheter en språkinlärare bör tillägna sig 
(Skolverket, 2007). 

Automatöversättning 
Tekniker för att kunna utföra automatiska översättningar började utvecklas 
efter Andra världskriget, först för militärt underrättelsebruk. Denna teknik 
har de senaste decennierna blivit alltmer sofistikerad (Hutchins, 2003; jfr. 
dock Lotz och van Rensburg, 2014, som visar att översättningarna visserli-
gen förbättras, men att nya fel uppstår). 

I detta arbete används termen automatöversättning för Google översätt 
och liknande internetbaserade översättningstjänster. Termen har valts då den 
tydligt fokuserar på det automatiserade arbetssättet som kännetecknar an-
vändandet av tekniken (klipp, klistra och klicka), och med tanke på att den 
också är förhållandevis lätthanterlig på det svenska språket, till skillnad från 



19 
 

exempelvis ”internetbaserad maskinöversättning” eller liknande formule-
ringar. 

I engelskspråkig litteratur används i stor utsträckning termen machine 
translation, men också automated translation, web-based machine trans-
lation och online translation (se vidare O’Neill, 2012, för en diskussion om 
denna terminologi). 

Inom översättningsforskning talas också om computer-assisted trans-
lation. Craciunescu, Gerding-Salas och Stringer-O’Keeffe (2004) understry-
ker vikten av att skilja mellan de närbesläktade termerna machine translation 
(MT) och computer-assisted translation (CAT)19. CAT-verktyg är datorbase-
rade redskap för översättares arbete, såsom till exempel elektroniska ord-
böcker, konkordanssökningsprogram och rättstavningsfunktioner (Federico, 
Cattelan & Trombetti, 2012), medan MT utgörs av program som kan auto-
matöversätta text ”utan mänsklig inblandning”20 (Craciunescu m.fl., 2004, 
sidnumrering saknas). Google översätt kommer med denna definition närm-
ast MT. Enligt Barrachina (2008) är CAT-redskap interaktiva och förutsätter 
ett samarbete mellan teknik och översättare, medan en användare av MT helt 
förlitar sig på tekniken. Google översätt ger möjligheter till en viss interakt-
ion, då användaren kan granska förslag till alternativa översättningar och 
synonymer, och föreslå bättre översättningar för att utveckla tjänsten, men i 
det stora hela är Google översätt, liksom Lexikon24 och liknande sajter, ett 
automatöversättningsverktyg som förser den som så önskar med översätt-
ningar med hjälp av ett enkelt musklick. 

Termerna MT och CAT används emellertid inte enhetligt i forskningslit-
teraturen, och inom CAT-forskningsfältet finns studier av språkinlärares 
användning av automatöversättningstjänster som är relevanta för detta ar-
bete. I takt med ökad datortillgång i skolorna är det troligt att användningen 
av internetbaserade automatöversättningstjänster blir vanligare bland elever, 
något bland andra Steding (2009) och Luton (2003) skriver om. Detta till 
trots är forskningen på området inte särskilt utbredd, i synnerhet inte i fråga 
om andra språk än engelska. Inte minst inom pedagogisk forskning fattas 
studier om användning av automatöversättning (Kazemzadeh & Fard Kash-
ani, 2014). Forskningsfältet – oavsett vilket namn man vill ge det – har där-
med all anledning att växa. 
 Ett tillskott till forskningen om yngre språkinlärares användning av auto-
matöversättning utgörs av en studie av Garcia och Pena (2011). De undersö-
ker nio spanskinlärare på nybörjarnivå och sju på mellannivå, då dessa sva-
rar på två epostmeddelanden på spanska. Det ena svaret skrevs direkt på 
spanska, det andra genom att deltagarna i studien först gjorde ett utkast med 
hjälp av automatöversättning, vilket sedan bearbetades vidare. Skribenterna 
fick 15 minuter på sig, och skärminspelningar gjordes av deras skrivande. 
Resultaten gav vid handen att alla elever utom en skrev längre texter med 

                                                      
19 Datorunderstödd översättning. 
20 Originalet lyder: ”without human intervention”. 
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hjälp av automatöversättning. De betyg som oberoende bedömare satte på 
texterna var också något högre i de fall då automatöversättning hade använts. 
Garcia och Pena bedömer dock att mer inlärning ägde rum när texterna 
skrevs direkt på spanska, utan hjälpmedel (detta baseras på antal lyckade 
redigeringar i texterna). De skriver att tekniken kan hjälpa språkinlärare på 
låg språkfärdighetsnivå att skriva mer och marginellt bättre, med mindre 
ansträngning, men att detta också kan ge sämre inlärning och göra eleverna 
lata. 

I sin avhandling från 2012 jämför O’Neill uppsatsskrivande bland tre 
grupper av universitetsstuderande i franska. En grupp arbetade utan auto-
matöversättning, medan de två andra fick automatöversätta. En av automatö-
versättningsgrupperna fick utbildning i hur tekniken fungerar och vad man 
skall tänka på för att använda den effektivt (det vill säga hur onödiga fel kan 
undvikas), medan den andra gruppen inte fick någon sådan utbildning. 
Sammantaget ger O’Neills studie inte några dramatiska skillnader vid han-
den, och resultaten kan inte entydigt tolkas vare sig som att tekniken hjälper 
eller stjälper resultaten i främmandespråksskrivande i någon större utsträck-
ning. 

O’Neill (2012) refererar till tidigare forskning av Zamel (1982; se också 
Zamel, 1983) som funnit att främmandespråksskribenter ofta lägger fokus på 
texternas innehåll snarare än på form eller grammatisk korrekthet. Luoma 
och Tarnanen (2003) menar också att mening, med vilket hos dem avses 
förståbarhet, läsbarhet och flyt, kommer som förstaprioritering hos främ-
mandespråksskribenter. Detta fokus skulle kunna förklara, resonerar O’Neill, 
att främmandespråksskribenter väljer att använda automatöversättning, för 
att på så sätt enkelt kunna klara av mindre fokuserade områden som form 
(korrekthet och språklig komplexitet) och anstränga sig mentalt mer på det 
prioriterade området innehåll. Enligt Uzawa (1996) fokuserar emellertid 
mindre skickliga skribenter (såväl på L1 som på L2) mer på stavning och 
grammatik. 

I fråga om forskning kring effekter av att använda datorer i skrivunder-
visningen på främmande språk kan också nämnas Iwai (1997) som funnit att 
datoranvändningen kan öka skribenternas medvetenhet om texternas inne-
håll, något som enligt O’Neill (2012) skulle kunna leda till att automatöver-
satta texter vore rikare i innehåll än texter skrivna utan automatöversättning. 
Han varnar dock för att den grammatiska korrektheten kan försämras, i syn-
nerhet om elever försöker skriva något som ligger över deras språkförmåga, 
vilket gör det svårare för dem att upptäcka felöversättningar. 

Automatöversättning och språkinlärning 
Frågan om huruvida elevers användning av automatöversättning kan ha nå-
gon gynnande effekt på deras språkinlärning (och då kanske framförallt för 
inlärandet av att skriva på det studerade språket) har inte rönt något stort 
intresse bland forskare, kanske för att effekterna av tekniken är svåra att 
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entydigt utröna, inte minst i klassrumssituationer där de på inlärandet inver-
kande variablerna är många och svåröverblickbara. Forskare som Garcia och 
Pena (2011) och Larson-Guenette (2013) befarar att användandet av auto-
matöversättning gör elever lata och att det är möjligt att teknikanvändandet 
inte befrämjar språkinlärningen. För engelsktalande inlärare av spanska på 
nybörjarnivå ser Garcia (2010) att automatöversättning kan hjälpa dem att 
skriva mer och bättre (med vilket han syftar på att deras texter fick bättre 
betyg än icke automatöversatta), men han ser också att användandet av 
automatöversättning tycks leda till mindre engagemang för själva skrivupp-
giften och färre lyckades textkorrigeringar (”edits”), vilket han ser som teck-
en på att mindre lärande sker hos inlärare som använder automatöversättning 
än hos dem som skriver utan hjälpmedel direkt på målspråket. 

Steding (2009) betonar, som tidigare nämnts, att skrivande på främmande 
språk tjänar andra syften än att producera text för textproducerandets skull, 
och att syftet inte bara är att översätta från ett språk till ett annat utan att 
förstärka språkinlärandet. Han är tydlig med att om automatöversättnings-
tekniken skall kunna ha någon möjlighet att stödja inlärandet krävs att såväl 
elever som lärare vet hur den fungerar och till vad den kan användas; elever 
behöver ges exempel på lämpliga (och olämpliga) användningsområden för 
att kunna dra nytta av tekniken, något som även påpekas av bland andra 
Niño (2009) och Larson-Guenette (2013). Även den tidigare citerade O’Neill 
(2012) menar att det med utgångspunkt från tidigare forskning är svårt att 
entydigt säga huruvida datorbaserade verktyg kan förbättra inlärningen av 
och textproduktionen på främmande språk, medan Williams (2006) menar 
att automatöversättning kan användas för att öka digital litteracitet och 
språklig medvetenhet – om det görs på rätt sätt av lärare som är väl förtrogna 
med tekniken i fråga. Frågan kvarstår dock, öppen för vidare forskning, 
huruvida någon språkinlärningsstödjande funktion faktiskt finns i användan-
det av automatöversättning. 

Ordboksanvändning 
I sin forskning om språkinlärares användning av tryckta ordböcker21 visar 
bland andra Bishop (2000; 2001), Nesi och Haill (2002), Hurman och Tall 
(2002) samt Wingate (2004) att ordbokshantering för många är något svårt 
och tidskrävande. Forskningen är tydlig med att många språkstuderande 
behöver mer träning i hur ordböcker kan och bör användas. Exempelvis 
trycker Wingate (ibid.) på vikten av långsiktig träning i ordboksanvändning 
för att fostra ett mindre ytligt användande av hjälpmedlet. Detsamma skulle 
kunna sägas gälla för användandet av automatöversättning som ett komple-
ment till, men inte ersättning för, ordböckerna; se exempelvis Steding 

                                                      
21 Med tryckta ordböcker avses ordböcker i bokform, tryckta på papper, i motsats till elektro-
niska ordböcker som kan återfinnas i eboksformat, som applikationer för smarta mobiltelefo-
ner eller surfplattor, på internet eller i annan digital form. 
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(2009), som talar om vikten av att språkinlärare medvetandegörs om auto-
matöversättningens brister. 

Forskningen om språkinlärares ordboksanvändning har också, om än i li-
ten utsträckning, jämfört språkstuderandes användning av tryckta ordböcker 
med deras användning av elektroniska ordböcker (med vilket avses högkva-
litativa ordböcker i digital form, inte internetbaserade automatöversättnings-
tjänster). En studie av Chiu och Liu (2013) visar att de språkstuderandes 
ordinlärning var bättre på längre sikt bland studerande som använt tryckta 
ordböcker än hos dem som använt olika former av elektroniska ordböcker. 
Effekten verkar bero på olika grad av uppmärksamhet när ord slås upp; sö-
kandet går fortare och enklare med de elektroniska ordböckerna, men leder 
till ett ytligare ordprocessande. Arbetsminnet får också mindre träning med 
de elektroniska ordböckerna, och några nätbaserade ordböcker som användes 
i studien kunde innehålla reklam eller andra länkar som störde eleverna. 
Chiu och Liu menar dock att elektroniska ordböcker, som ofta uppskattas av 
eleverna, kan leda till ett ökat intresse för att slå upp ord, och rekommende-
rar en kombination av nyare och mer traditionella metoder. För elever som 
har svårt att räkna ut grundformen av till exempel ett verb, kan elektroniska 
ordböcker där också böjda former går att slå upp vara av godo. Som Boon-
moh (2013) visat saknas emellertid ibland också kompetens att slå upp ord i 
elektroniska ordböcker, och användningen begränsas ibland till att endast 
läsa de första raderna av ett uppslag, snarare än att läsa en hel artikel. 

Enligt McAlpine och Myles (2003, citerade i O’Neill, 2012) kan använ-
dandet av ordbok, i pappersform såväl som i elektronisk form, bidraga till 
utvecklandet av ordförrådet och att inläraren bättre kommer ihåg ord. I fråga 
om elektroniska ordböcker är kvaliteten av avgörande betydelse; en elektro-
nisk ordbok måste vara av samma höga kvalitet som en tryckt ordbok i regel 
är, ett kriterium som inte (än) kan sägas uppfyllas av nätbaserade översätt-
ningstjänster som Google översätt (Somers, 2007; Lotz & van Rensburg, 
2014). 
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Forskningsdesign och metodval 

Detta kapitel redogör för tillvägagångssätten för datainsamling i de studier 
som ligger till grund för licentiatuppsatsens tre artiklar. Likaså sammanfattas 
de analysmetoder och mätmetoder som använts. 

Datainsamlingar och deltagare 

Artikel 1 
Data till den första artikeln samlades in under senare delen av höstterminen 
2012. Tjugosex elever av en grupp på tjugosju i spanska steg IV gav sitt 
samtycke att vara med i studien, efter att ha fått skriftlig och muntlig inform-
ation om dess upplägg och om att de kunde avsluta sitt deltagande när de så 
ville. Gruppen bestod av elever från tre gymnasier och samlades en lektion i 
veckan för att läsa spanska inom ramen för det individuella valet. 

Vid två lektionstillfällen då eleverna arbetade med grammatikövningar 
om användning av futurum och gerundium på spanska, ombads de mot slutet 
av lektionerna att fylla i lektionsdagböcker, där de fick kommentera de öv-
ningar de arbetat med på lektionerna och reflektera kring olika arbetssätt 
(pappers- respektive nätbaserade). Lektionsdagböckerna utgjorde en typ av 
semistrukturerad ”forskarstyrd dagbok” (Bryman, 2011, s. 237; Elliott, 
1997) som till sin utformning liknade en enkät och som möjliggjorde att 
eleverna reflekterade över de grammatikövningar de arbetat med, i direkt an-
slutning till lektionerna då övningarna gjordes. Tid avsattes vid slutet av de 
aktuella lektionerna till dagboksskrivandet, men de elever som så ville kunde 
fortsätta att skriva efter lektionstid, då dagböckerna hölls öppna i en vecka 
efter lektionerna. Eleverna skrev på svenska i lektionsdagböckerna, i en ap-
plikation kopplad till skolans nätbaserade lärplattform. Elevernas svar var 
inte anonyma för forskaren, men avidentifierades när all data var insamlad.  

Som avslutning på studien besvarade eleverna också en enkät med frågor 
om datoranvändande. Även enkäten gjordes i digital form, vilket förenklade 
sammanställandet av svaren. Enkäten utformades enligt riktlinjer hämtade 
från Trost (2007) och Dörnyei (2010), såsom lämplig längd, lättläst form-
givning, kortfattade, enkla anvisningar och tydlig utformning av frågorna. 
Den innefattade, liksom lektionsdagböckerna, både slutna och öppna svarsal-
ternativ. Datainsamlingen för studie 1 sammanfattas nedan i tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanfattning av deltagare och datainsamlingar, artikel 1. 
Antal 

deltagare 
Lektionsdagbok 1, 
antal inlämnade 

Lektionsdagbok 2, 
antal inlämnade 

Antal 
enkätsvar 

26 24 23 23 

Artikel 2 och 3 
För den andra och den tredje artikeln, som bygger på en gemensam datain-
samling, tillfrågades elever i två spanskgrupper på steg IV att deltaga. Den 
ena gruppen, ”online-gruppen”, fick fri tillgång till internet, medan den 
andra, ”offline-gruppen”, inte hade tillåtelse att använda nätet. Ingen av ele-
verna hade deltagit i datainsamlingen för artikel 1. De elever som efter 
skriftlig och muntlig information om studierna tackade ja till att ställa upp, 
skrev på fyra ordinarie spansklektioner lika många uppsatser, mellan sep-
tember och december 2013. De motiverades att deltaga som ett sätt att förbe-
reda sig för den skriftliga delen av det så kallade nationella provet 22  i 
spanska, som vanligen hålls i maj på deras gymnasium. Uppsatserna skrevs 
på elevernas bärbara datorer och lämnades in i en särskild mapp på lärplatt-
formen. Uppsatsskrivandet initierades i forskningssyfte, men liknande skriv-
uppgifter skulle även annars ha ingått i den ordinarie undervisningen, om än 
(på grund av lärarnas tidsbrist) i mindre utsträckning. 

Sammanlagt tackade 63 elever ja till att vara med i studien, av vilka 57 
elever lämnade in uppsatser. (Alla deltagande elever lämnade dock inte in 
samtliga fyra uppsatsämnen, på grund av tillfällig frånvaro eller i enstaka fall 
tekniska problem med filöverföring.)  

Eleverna i online-gruppen fick innan de skrev den första uppsatsen instal-
lera spansk rättstavnings- och grammatikkontroll på sina datorer, då den 
andra artikelns ursprungliga huvudsyfte var att granska elevernas använd-
ning av detta hjälpmedel; användningen befanns dock vid första insamlings-
tillfället vara mycket begränsad, i synnerhet av grammatikkontrollen, och 
den utövade litet inflytande på texterna, varför fokus förflyttades till auto-
matöversättningstjänsterna som användes i oväntat stor omfattning. 

Medan de skrev ombads eleverna att spela in sina datorskärmar med hjälp 
av det nätbaserade skärminspelningsprogrammet screencast-o-matic23. Me-
toden valdes då den möjliggjorde en detaljgranskning både av elevernas 
skrivstrategier i stort, och av resultaten av varje automatöversättning, något 
som efterfrågas i O’Neills (2012) mindre detaljerade studie av användning 
av automatöversättning. I online-gruppen gällde detta alla elever (på grund 
av tekniska problem misslyckades dock några elevers inspelningar), medan 
av praktiska skäl enbart sju fokuselever i offline-gruppen spelade in sina 
skärmar. 

                                                      
22 ”Proven i Provbankens bedömningsstöd” är en mer korrekt benämning, då proven i moder-
na språk inte är obligatoriska till skillnad från de nationella proven; se Skolverket, 2014c. 
23 Se http://screencast-o-matic.com/. 
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Som avslutning på studien ombads eleverna i båda grupperna att fylla i en 
digital enkät om datoranvändande och om att skriva på spanska. Liksom för 
artikel 1 utfördes enkäten också denna gång digitalt via skolans lärplattform. 

Sex elever från online-gruppen och sju från offline-gruppen (samma sju 
vars skärmar spelades in) tackade också ja till att bli intervjuade i grupper 
om två eller tre. Dessa semistrukturerade intervjuer (Kvale, 2001; Bryman, 
2011) spelades in och transkriberades (med undantag för kortare partier där 
samtalen gled in på ovidkommande frågor eller intervjuerna stördes av andra 
personer som kom in i rummet). 

Datainsamlingens olika delar och antal deltagare specificeras i tabell 2. 

Tabell 2. Sammanfattning av deltagare och datainsamlingar, artikel 2 och 3. 

Analysarbetet 
Elevernas tankar, åsikter och attityder tas huvudsakligen upp i artikel 1 och 2 
i detta arbete. Analysarbetet i de båda första artiklarna har inspirerats av den 
fenomenografiska ansatsen (Uljens, 1989; Larsson, 1986), där elevers upp-
fattningar av fenomen i deras omgivning traditionellt uppfångas genom ana-
lys av djupgående intervjuer, varigenom beskrivningskategorier utkristallise-
ras. Analysen har dock inte följt en strikt fenomenografisk metod utan har 
för de kvalitativa delarna av de båda första studierna istället bestått i en mer 
allmän kvalitativ innehållsanalys24 (se t.ex. Bryman, 2011) av enkätutsagor, 
intervjutranskriptioner och lektionsdagböcker. 

Analysarbetet för den första artikeln inleddes med att det eleverna hade 
skrivit i sina lektionsdagböcker och deras enkätsvar samlades i två doku-
ment, ett för dagböckerna och ett för enkäten. Dokumenten utformades som 
tabeller, där varje vågrät rad samlade en enskild elevs svar och varje lodrät 
                                                      
24 Kvalitativ innehållsanalys kallas ibland också för ”etnografisk innehållsanalys” (Bryman, 
2011, s. 283), vilket stämmer bra in på studierna i detta arbete, då klassrumsobservation före-
kommit som ett inslag i båda. 

 online-
gruppen 

offline-
gruppen totalt 

antal elever som lämnade in uppsatser 32 25 57 

antal inlämnade uppsatser 84 87 171 

antal elever vars uppsatser ströks 0 18 18 

antal strukna uppsatser 0 59 59 

antal analyserade uppsatser 84 28 112 

antal skärminspelningar  50 10 60 

antal enkätsvar 20 23 43 

antal intervjuade elever 6 7 13 
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rad innehöll alla svar på en enskild fråga. De rent kvantitativa svaren (som 
Likert-skalor och liknande) sammanställdes snabbt genom enkel samman-
räkning. Fritextsvaren lästes noggrant upprepade gånger för att finna gemen-
samma drag. Efter flera genomläsningar förkortades svaren genom att ovid-
kommande kommentarer och upprepningar inom samma svar togs bort, var-
efter liknande svar sammanfördes till gemensamma beskrivningskategorier 
eller temata. Materialet styrde här hela tiden kategoriseringen – inga på för-
hand uttänkta kategorier fanns. Detta i syfte att i möjligaste utsträckning vara 
öppen för elevernas egna tankar och inte styra in dem i redan givna svarsal-
ternativ. 
 Efter att svaren sammanförts till olika beskrivningskategorier räknades 
antal svar inom varje kategori samman, uppdelat efter vilket gymnasiepro-
gram eleverna gick på. De hopräknade svaren framställdes i stapeldiagram-
form med avsikten att ge en tydlig grafisk överblick över det stora antalet 
frågor eleverna hade besvarat. De kvalitativa svaren i den första studien har 
på detta sätt sammanställts kvantitativt. I artikel 1 presenteras svaren i dia-
gramform, men ges kvalitativt utformade kommentarer och tolkningar. 
 Elevernas enkät- och intervjusvar i den andra studien sammanställdes och 
behandlades på samma sätt som svaren i den första studien, men presenteras 
i artikel 2 enbart i form av tolkande kommentarer. 

För den andra artikeln granskades också elevernas skärminspelningar 
noggrant. Elevernas olika skrivstrategier samt utfall av automatöversättning-
arna noterades på så sätt att allt eleverna gjorde på skärmen skrevs ned och 
kodades med hjälp av för ändamålet framtagna symboler, exempelvis för 
pauser i skrivandet, översättning till eller från spanska, användande av syno-
nymsökningsfunktionen i Google översätt, redigering av tidigare skriven 
text, användning och resultat av rättstavningskontrollen i Word, med flera. 
Samtliga automatöversättningar som syns i skärminspelningarna noterades 
ordagrant, både vad eleverna skrev ned i automatöversättningstjänsterna och 
vilka resultaten blev av översättningarna. Likaså noterades allt som eleverna 
skrev i sina Word-dokument och vilka ändringar de gjorde i dokumenten, 
huruvida de kontrollöversatte spanska tillbaka till svenska, om de sökte efter 
synonymer, och alla andra handlingar som syntes i skärminspelningarna. 

De använda skrivstrategierna som synliggjordes genom denna granskning 
av skärminspelningarna sammanställdes, liksom tidigare enkätsvar, i olika 
beskrivningskategorier, som exempelvis användning av automatöversättning, 
av verbböjningssajter, av informationssökning, och så vidare. 

Artikel 3 bygger, som tidigare nämnts, på samma data som artikel 2, men 
undersöker istället kvantitativt utfallen av elevernas automatöversättningar. 
Resultaten erhölls genom statistisk analys i SPSS efter att uppsatsernas längd 
i antal ord, antal meningar och satser i texterna, samt antal fel inom olika 
kategorier rörande komplexitet och korrekthet räknats ut efter noggranna 
genomläsningar upp till tio gånger av elevuppsatserna. (För en utförlig ge-
nomgång av vilka felkategorier som användes och hur flyt, komplexitet och 
korrekthet definierades, se artikel 3, avsnittet Definitions and Adopted 
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Measures of Fluency, Complexity and Accuracy.) Studien går genom denna 
detaljerade analys längre än O’Neills studie (2012), där skillnader mellan 
uppsatser skrivna med eller utan automatöversättning granskas genom hel-
hetsbedömningar av bland annat syntax och ordförråd. 

Den statistiska delen av analysen kontrollerades av en forskare med gedi-
gen erfarenhet av statistisk analys. Vid rättningen av elevernas uppsatser har 
en erfaren spansklärare med spanska som modersmål bistått med råd och 
kommentarer i tveksamma eller svårtolkade fall. 
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Etiska ställningstaganden 

För samtliga studier i detta arbete har Vetenskapsrådets riktlinjer för god 
forskningssed följts (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådets expertgrupp 
för etik, 2011). I enlighet med Vetenskapsrådets samtyckeskrav blev samt-
liga deltagare informerade i muntlig och skriftlig form om att deras delta-
gande var frivilligt och att de kunde avsluta sitt deltagande i studierna när 
och om de så önskade. De upplystes också om att deras svar skulle avidenti-
fieras och att insamlat material skulle förvaras säkert utan åtkomst för andra 
än forskaren. Ett undantag från detta gällde uppsatserna som samlades in för 
artikel 2 och 3, till vilka också elevernas undervisande spansklärare hade 
tillgång. Detta för att möjliggöra att lärarna skulle kunna arbeta vidare med 
elevernas texter om de så önskade.25 Uppsatserna var således inte anonyma, 
vilket deltagarna informerades om. För analysen av uppsatserna avidentifie-
rades dock samtliga texter och enkätsvar, liksom intervjusvar och skärmin-
spelningar, i enlighet med Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. 
 Informationskravet uppfylldes genom att eleverna informerades om att 
resultaten skulle publiceras i vetenskapliga artiklar på engelska och spanska 
som delar i en licentiatuppsats. De informerades också i möjligaste utsträck-
ning om studiernas syften. I detta avseende kunde emellertid inte syftena på 
mer detaljerad nivå diskuteras med eleverna, då det kunnat påverka resulta-
ten. Således berättades det för eleverna i den andra och tredje studien att 
syftet var att bättre förstå hur elever använder datorer vid uppsatsskrivande 
och om deras datoranvändande får några särskilda effekter på texterna, men 
inte att texternas språkliga komplexitet och korrekthet skulle skärskådas. 
Likaså hölls informationen om syftet för den första studien på en allmän nivå 
om elevers åsikter och tankar om olika arbetssätt, datoriserade och icke-
datoriserade. 
 Det så kallade nyttjandekravet, som säger att insamlade data enbart får 
användas i forskningssyfte, har följts då de insamlade uppgifterna endast har 
legat till grund för de studier som ingår i denna uppsats. Ett undantag är de 
uppsatser som skrevs för den andra studien, till vilka också de deltagande 
elevernas undervisande spansklärare hade tillgång. Detta då uppsatsskrivan-
det sågs som en del av elevernas ordinarie spanskundervisning, enligt vad 

                                                      
25 Detta föll olika ut i de båda grupper som deltog. Läraren i den ena gruppen valde ut exem-
pelmeningar ur några uppsatser för att rätta och diskutera tillsammans med eleverna, medan 
läraren i den andra gruppen valde att läsa uppsatserna men inte ge någon återkoppling till 
eleverna (enligt elevernas och lärarens egna utsagor).  
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som beskrevs ovan. Lärarna har dock inte getts åtkomst till analyserna av 
uppsatserna, och inte heller till övrigt insamlat material, såsom enkäter och 
intervjuer. 
 I beskrivningen av elevernas skrivstrategier (artikel 2), av deras språknivå 
och vilka fel de gör i sina texter (artikel 2 och 3) och av deras attityder, tan-
kar och åsikter (samtliga artiklar men främst 1 och 2) har elevernas anony-
mitet varit viktig. De använda koderna går att koppla elever till grupptillhö-
righet (artikel 2 och 3) eller till studieprogram (artikel 1), men någon när-
mare identifiering av eleverna torde vara svår att göra, om man bortser från 
att enstaka elever kan känna igen sina egna citat då sådana förekommer. 
 Ett känsligt ämne i artikel 2 och 3 är det faktum att elevers språkliga fel 
och brister i deras teknikhantering lyfts fram. Deras resultat i uppsatsskri-
vandet kopplas också samman med deras betyg i spanska, och eleverna delas 
härvidlag in i hög- och lågpresterande. Allt detta kan uppfattas som ovid-
kommande värderingar av de deltagande eleverna. Det bör dock påpekas 
igen att det är svårt att identifiera någon enskild elev, och att hänvisningar 
till betygsnivåer i regel görs på gruppnivå. Vid sammanställningen av resul-
taten ansågs det angeläget och viktigt att kunna tydliggöra områden där 
spanskundervisningen (i synnerhet utlärandet och utvecklingen av skrivan-
det) både kan och bör förbättras. De brister som synliggörs i fråga om såväl 
språklig kompetens som förmåga att hantera den till buds stående digitala 
tekniken, såväl som analoga hjälpmedel som ordböcker, bör ses snarare som 
ett underkännande av den svenska språkundervisningen och skolan i stort, än 
som en kritik mot de deltagande eleverna. 
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Studiernas reliabilitet och validitet 

Studierna som beskrivs i de tre artiklarna rör enskilda elevgrupper och kan 
inte per automatik sägas representera alla gymnasieelever som studerar 
spanska. Dylika generaliseringsförsök vore falska. Artiklarna ger dock en 
fördjupad bild av några aspekter av hur spanskstudier i en digitaliserad 
skolmiljö kan se ut i en genomsnittlig gymnasieskola i dagens Sverige. I de 
mer kvalitativa delarna av studierna (främst den första och andra artikeln) 
kommer olika elevattityder till tals som ett bidrag till en mer nyanserad in-
sikt i gymnasieelevers syn på teknikanvändandet i språkundervisningen. 
Genom att, särskilt i den första artikeln, lyfta fram de situationer då elever 
upplever tekniken som mindre lämplig för inlärandet, lyfts åsikter fram som 
ofta tenderar att inte uppmärksammas. 

Den första studien utfördes i en grupp där forskaren också var elevernas 
ordinarie spansklärare. Skälet till detta var delvis praktiska – det var enkelt 
att få tillgång till gruppen, och eleverna behövde inte bygga upp förtroende 
för en okänd person – men det faktum att gruppen i fråga bestod av elever 
från tre olika gymnasier och fyra olika gymnasieprogram gjorde den också 
intressant för att försöka se skillnader mellan olika program och skolor, ten-
denser som också i viss mån framträder i studien, även om de skulle behöva 
undersökas mer ingående och med ett större antal deltagare. 

Att forska på sina egna elever innebär alltid en risk att man – medvetet el-
ler omedvetet – påverkar eleverna med egna åsikter eller förutfattade idéer. 
Med detta i åtanke lades datainsamlingstillfällena för de tre artiklarna så 
långt det var möjligt in som naturliga delar av undervisningen. Således var 
de grammatikövningar som den första studien utgick ifrån inlemmade i den 
ordinarie undervisningen och tätt sammankopplade med övriga arbetsområ-
den som var aktuella för eleverna. Flera av eleverna i den första studien var 
mycket intresserade av forskning och uppvisade en stor vilja att diskutera 
och dela med sig av sina åsikter på områden som datoranvändande, gramma-
tikundervisning och återkoppling i klassrummet. Forskaren deltog när ele-
verna tog initiativ till dessa spontana diskussioner, men undvek medvetet att 
tala om egna åsikter eller i vilket skede forskningsstudien i övrigt befann sig.  

För artikel 2 och 3 gavs eleverna så autentiska skrivuppgifter som möjligt, 
med genrer kopplade till ämnesplanen i moderna språk. Ett par av ämnena 
hade använts i ordinarie undervisning med spanskgrupper några år tidigare 
och var således utprovade sedan förut, medan de båda övriga ämnena utfor-
mades för att ligga på samma svårighetsnivå. 
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Skrivsituationerna som beskrivs i den andra artikeln var med sina skärm-
inspelningar och en forskare närvarande i rummet naturligtvis mindre auten-
tiska än vad själva uppsatsämnena var. Likaså kan det faktum att eleverna 
tilläts använda vilka hjälpmedel de ville, inklusive automatöversättning, ses 
som ett avsteg från deras naturliga undervisningsmiljö, i synnerhet som deras 
lärare i vanliga fall inte tillåter dem att använda automatöversättning26. Den 
vana att använda tekniken i fråga som framträder i skärminspelningarna, 
liksom elevernas kommentarer att de om de ges möjlighet väljer att använda 
automatöversättning, tyder ändå på att användningen av denna teknik är 
naturlig för dem och inte i sig utgjorde ett främmande inslag i skrivsituation-
en (om än synnerligen oönskad av deras lärare). 

Det faktum att forskaren själv sedan ett tiotal år arbetar som lärare i 
spanska skulle kunna påverka studierna på flera sätt, inte minst då forskar-
studierna kan ha inletts med en språklärares eventuella förutfattade meningar 
om elever. Fördelarna torde dock ha övervägt, inte minst då erfarenheten av 
klassrumsarbete möjliggjorde en naturlig dialog med eleverna och tycks ha 
ökat deras förtroende, vilket kan tänkas ha fått datainsamlingarna att te sig 
som en mer naturlig del av undervisningen än vad som annars möjligen 
skulle ha varit fallet. 

En begränsning för artikel 2 och 3 är det faktum att ett flertal elever i kon-
trollgruppen som skulle arbeta utan internetåtkomst lyckades komma åt in-
ternet (på sina datorer eller mobiltelefoner) och på så sätt använda automatö-
versättning, vilket alltså inte var tillåtet för dem. Dessa elevers texter ströks 
från analysen, vilket ledde till att endast sju elever fanns kvar att arbeta med 
i kontrollgruppen, vad gäller analyser av elevernas uppsatser. (De strukna 
elevernas svar på enkäten och, i förekommande fall, på intervjun som gjor-
des med några av dem, fick emellertid vara kvar då de visar på intressanta 
mer allmänna tendenser i förhållandet till teknikanvändande och skrivande 
på spanska.) En uppenbar skevhet i gruppstorlek mellan grupperna uppstod 
således, vilket gör de statistiska jämförelserna av de båda gruppernas uppsat-
ser mindre tillförlitlig. Bilden av elevernas beroende av och tillit till auto-
matöversättningen förstärks å andra sidan av det faktum att så många elever 
inte motstod lockelsen att använda detta hjälpmedel, ett faktum som i sig inte 
saknar intresse. 

Grupperna i den andra och tredje artikeln var relativt jämna betygsmäss-
igt, vilket möjliggjorde jämförelser rörande förkunskapernas eventuella in-
verkan på skrivandet. Könsfördelningen var emellertid mycket ojämn i en av 
grupperna. Inga uppenbara skillnader mellan pojkars och flickors skrivande 
kunde dock urskiljas i gruppen med jämn könsfördelning, varför denna vari-
abel inte bedömdes som väsentlig för studien. 

                                                      
26 Detta enligt muntlig utsaga från gruppens lärare. 
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Sammanfattningar av artiklarna 

Som nämnts ovan bygger licentiatuppsatsen på tre studier. Den första studien 
genomfördes under senare delen av höstterminen 2012 och sammanställdes 
under vårterminen 2013. Den första av de tre artiklarna, “I prefer to think for 
myself”: Upper Secondary School Pupils’ Attitudes towards Computer-
based Spanish Grammar Exercises, bygger på denna studie. 
 Datainsamlingen för den andra och den tredje studien genomfördes under 
höstterminen 2013 och sammanställdes under våren 2014. Artikel 2, El uso 
de traducción automática y otras estrategias de escritura digital en español 
como lengua extranjera, och artikel 3, Online Translation Use in Spanish as 
a Foreign Language Essay Writing: Effects on Fluency, Complexity and 
Accuracy, bygger på denna datainsamling. 

Nedan sammanfattas i stora drag artiklarnas uppbyggnad och, framförallt, 
de redovisade resultaten. En konkluderande sammanfattning av resultaten 
från de tre artiklarna följer i nästa kapitel, där resultaten binds samman i en 
avslutande och framåtsyftande diskussion. 

Sammanfattning av artikel 1 
Den första artikelns syfte var att undersöka elevers attityder gentemot dator-
användande i spanskundervisningen på gymnasiet. Forskningsfrågorna var: 
 
• När ser elever datorn som ett lämpligt redskap för att lära sig spansk 

grammatik? 
• När anser de den inte lämplig? 
• Vilka didaktiska och vetenskapliga implikationer kan dras av resultaten? 
 
En blandad grupp på steg IV-nivå med elever från tre samarbetande gymna-
sieskolor valdes. Eleverna läste spanska som individuellt val, vilket i någon 
mån kan ha gjort gruppen mindre representativ än grupper inom det ordina-
rie språkvalet på gymnasiet då eleverna kan tänkas vara mer motiverade för 
ämnet än elever som inte valt det frivilligt. Sammansättningen av gruppen 
med elever från fyra olika program (det samhällsvetenskapliga, det naturve-
tenskapliga och elever med olika inriktningar inom det estetiska program-
met, samt en elev från TIME, ett naturvetenskapligt program med fokus på 
informations- och kommunikationsteknologi), gjorde gruppen intressant, då 
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den kunde tänkas representera många olika elevtyper och deras eventuellt 
skilda åsikter. 

Artikelns huvudfokus ligger således på elevernas attityder gentemot dato-
rer i skolarbetet i stort och för att lära sig spansk grammatik i synnerhet. 
Eleverna fick jämföra datoriserade arbetssätt med vad som ofta kallas för 
”traditionella” metoder, det vill säga att arbeta med lärobok, papper och 
penna. 

Något fler elever ansåg att pappersbaserade grammatikövningar var mer 
lärorika för dem än datorbaserade, även om åsikterna gick isär bland en-
skilda elever. Ett flertal elever menade att de lärde sig mer genom att skriva 
för hand, än genom att arbeta med nätbaserade övningar (där korta svar 
skrevs in eller svar på flervalsfrågor kryssades i). I synnerhet nämnde flera 
elever översättningsövningar mellan svenska och spanska som särskilt läro-
rika, då de gav dem tid att tänka efter och arbeta mer helhetligt med språket. 
Detta är särskilt intressant då de nya ämnesplanerna i moderna språk (Skol-
verket, 2014a) inte nämner översättning, trots att ”mediering” är en av de 
språkliga kompetenserna i den europeiska referensramen i språk (Skolverket, 
2007). 

Vad gäller datorns användbarhet i spanskundervisningen såg de flesta 
eleverna främst nytta med den för uppsatsskrivande. Likaså ansåg många att 
datorn var bra för att slå upp ord i onlineordböcker, söka efter information 
och för att göra grammatikövningar. Datorn ansågs däremot mycket oprak-
tisk för att anteckna under lektioner. I fråga om mer specifik grammatikin-
lärning sågs möjligheten till omedelbar återkoppling (rätt/fel svar syns med 
ett klick) som den stora fördelen, även om många påtalade de många brister-
na i dessa rättningar, som exempelvis att rättningarna inte tog hänsyn till 
synonymer eller andra varianter som också kunde anses korrekta. Flera såg 
datorarbetet som distraherande och ibland förvirrande, då instruktioner 
kunde vara oklara eller användargränssnittet, det vill säga nätsidornas form-
givning, ofta uppfattades som otydligt och svårnavigerat. De pappersbase-
rade övningarna sågs mer allmänt som lärorika, och en tredjedel av eleverna 
påpekade att det var lättare att samla pappersövningarna i en mapp och sedan 
gå igenom dem igen inför prov eller liknande, snarare än att gå in på alla 
nätsidor, där övningarna då måste göras om eftersom de ifyllda svaren inte 
gick att spara. Nästan hälften av eleverna ansåg dock att det var svårt att 
hålla reda på alla papper. 

För både pappers- och nätbaserade övningar rekommenderade eleverna en 
klar och tydlig formgivning, för att inte tankemöda i onödan måste ägnas åt 
att förstå hur övningen skall göras. Likaså måste automatiska rättningar vara 
korrekta och ta hänsyn till olika uttrycksmöjligheter som synonymer eller 
spanskans olika tilltalsformer (till exempel vosotros och ustedes eller tú och 
vos). Eleverna som deltog i studien såg datorn i språkundervisningen fram-
förallt användbar som ett redskap för att skriva och söka information, samt 
som en ersättning för eller komplement till ordbok. 
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Sammanfattning av artikel 2 
Den andra studien, som genomfördes under hösten 2013, tog avstamp i 
resultaten från den första studien, i det att den utgick från elevernas utsagor 
om att datorn framförallt lämpar sig till uppsatsskrivande, informations-
sökning och som ordbok. 

Artikel 2 utgör första delen av denna studie av elevers datorbaserade 
uppsatsskrivande på spanska och deras användning av tillgängliga online-
resurser såsom exempelvis automatöversättning och informationssökning på 
Wikipedia och Google. Artikeln redogör, genom att referera till 
klassrumsobservationer och, framförallt, till granskade skärminspelningar, 
för elevernas användning av datorerna under skrivandet av fyra uppsatser, 
vars ämnen kopplades till textgenrer i ämnesplanen i moderna språk, steg IV 
(Skolverket, 2014a). Enkäter och intervjuer genomförda efter den sista av 
uppsatserna ligger till grund för ett avsnitt om elevernas syn på för- och 
nackdelar med att använda dator och automatöversättning. 

Ett grundsyfte med studien var att utröna vilka tillgängliga digitala 
resurser eleverna använder sig av vid uppsatsskrivande på spanska, och hur 
de använder sig av dessa resurser. Forskningsfrågorna var: 

 
• Vad gör elever med fri internetåtkomst när de skriver en text på spanska 

som främmade språk? 
• Vilka attityder uppvisar eleverna gentemot de skrivstrategier de använt? 
 
Med ”tillgängliga digitala resurser” avses här alla i en digitaliserad 
klassrumsmiljö normalt förekommande hjälpmedel, såsom internet och 
rättstavnings- och grammatikkontroll i Word. I jämförande syfte iakttogs 
också användningen av icke-digitala resurser såsom tryckta ordböcker och 
ordlistor. En av de två elevgrupper som deltog i studien (”online-gruppen”) 
fick fritt använda sig av vilka digitala resurser de önskade, medan den andra 
gruppen (”offline-gruppen”) fick skriva på dator, men inte använda sig av 
några internetbaserade hjälpmedel. 

Granskningen av elevernas skärminspelningar, som uppgick till drygt 29 
timmar film fördelade mellan 26 elever från online-gruppen och sju elever 
från offline-gruppen (med allt som allt 60 inspelningar), avslöjade 
framförallt en omfattande användning av automatöversättningssajter, där 
både Google översätt och Lexikon24 användes i stor utsträckning. (Vid 
enstaka tillfällen förekom användning av bab.la.) I enkät- och intervjusvar 
visade olika elever olika stor tilltro till antingen Google översätt eller 
Lexikon24 och menade att den ena eller den andra var bättre och mer 
tillförlitlig (några skillnader i översättningarnas träffsäkerhet eller 
uppsatsernas korrekthet märktes dock inte). I online-gruppen automat-
översattes i genomsnitt 44 % av varje text, med en stor variation från 6 % till 
100 %. Ingen elev avstod helt från automatöversättning. I offline-gruppen 
lyckades flertalet elever (bland annat genom sina mobiltelefoner) också ta 
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sig ut på internet och använda automatöversättning; uppsatserna från alla 
elever utom sju i denna grupp måste av denna anledning strykas från 
analysen. Det faktum att så många elever valde att bryta mot instruktionerna 
kan tolkas som en önskan om att göra bra ifrån sig och skriva så 
välformulerade uppsatser som möjligt, men en rimlig tolkning är också att 
flertalet elever ej förfogade över tillräcklig språklig färdighet för att kunna 
eller våga gripa sig an med uppgiften att utan dessa hjälpmedel skriva en 
sammanhängande text. Elevernas enkät- och intervjusvar tyder på en stor 
brist på förtrogenhet med användandet av tryckta ordböcker (många hade 
svårt att hitta rätt ord, att förstå vilket ord som skulle användas när flera 
alternativ angavs, eller uppvisade en brist på tålamod med att slå i ordböcker; 
några sade sig vara osäkra på alfabetets ordning). 

Tidigare forskning (O’Neill, 2012; Clifford, Merschel & Munné, 2013) 
har funnit att automatöversättning oftast brukar användas till enstaka ord, 
mer sällan till fraser eller sammanhängande stycken. I denna studie var dock 
översättandet av fraser vanligare än översättningar av enstaka ord, vilket 
torde avspegla elevernas utsagor om svårigheter med meningsbyggnad. Hela 
stycken översattes sällan, med några undantag; extremfallet var en elev som 
skrev in hela sin text på svenska direkt i Google översätt och sedan översatte 
den. Många elever översatte skriven spansk text tillbaka till svenska för att 
dubbelkolla översättningarnas tillförlitlighet, och några gånger använde sig 
elever av översättningar till eller från engelska, när de inte trodde att 
översättningar till eller från svenska var tillräckligt tillförlitliga. 

Andra internetbaserade resurser som användes, om än mycket mindre 
frekvent än automatöversättningarna, var faktasökningar på Google och 
Wikipedia, bildsökningar på Google och användandet av verbböjningssajter 
för att slå upp spanska verbformer. I det senare fallet visade några elever att 
de visserligen kunde slå upp verbformerna de behövde, men de valde flera 
gånger fel verbform i paradigmet de slagit upp. Mer avancerade strategier 
som synonymsökning i Word eller i synonymordböcker på internet förekom, 
men mycket sällan och hos ett fåtal elever. Icke-digitala resurser användes 
mycket litet i online-gruppen (exempel var en elev som använde ordbok en 
gång, och några som ett fåtal gånger konsulterade tryckta ordlistor eller ett 
kopierat papper med en uppställning av spanskans verbparadigm). 

Sammantaget visade flertalet elever att deras skrivstrategier möjliggjorde 
för dem att lösa uppgiften – att författa en text på spanska – men deras 
teknikanvändande var ofta tidsineffektivt och gav i liten utsträckning bättre 
resultat än bland de elever som inte använde sig av tekniken. Utöver rena 
svårigheter att med säkerhet bedöma översättningars korrekthetsgrad eller 
kontextuella lämplighet, vad gäller exempelvis ordval eller val av 
verbtempus, visade flera elever en osäkerhet i hanteringen av själva tekniken. 
Exempel på detta, som en målmedveten spanskundervisning lätt kunde råda 
bot på, är svårigheter att skriva språkspecifika tecken som spanskans ñ, 
vokaler med accent eller skiljetecknen ¿ och ¡. Eleverna löste liknande 
problem genom att googla efter till exempel ”uppochnedvänt frågetecken”, 
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vilket återigen är en strategi som löser problemet, men som gör det på ett 
tidsineffektivt sätt som förflyttar tankefokus bort från textens innehåll. 

I enkät- och intervjusvar framkom att många elever mycket väl visste att 
automatöversättningar inte alltid är tillförlitliga. Många påtalade dock sina 
egna svårigheter att bilda meningar på spanska, och sade att de använde 
automatöversättningarna för att bilda sig en uppfattning om hur 
meningsbyggnaden borde se ut, återigen väl medvetna om att svaret inte 
nödvändigtvis var korrekt. Likaså litade många i ganska stor utsträckning på 
att automatöversättningstjänsterna kunde hjälpa dem att med acceptabel 
tillförlitlighet konjugera spanska verb, något som ofta visade sig vara en 
felaktig tanke, i synnerhet som automatöversättningarna inte sällan misstog 
sig på person, tempus eller modus. 

Eleverna såg automatöversättning som ett snabbt och enkelt hjälpmedel 
för att skriva texter och, som nämnts, för att få inblick i spansk 
meningsbyggnad där de egna kunskaperna fallerade. Flera lyfte emellertid 
frågan om vilka möjligheter tekniken gav för inlärning av det spanska 
språket, och menade att de lärde sig mer när de arbetade med ordbok och om 
de skrev för hand. Liknande åsikter framkom också i den första studien. Det 
mer långsamma tempot sågs som gynnande för tankeverksamheten, och 
nödvändigheten att, vid handskrift, i förväg mer noggrant tänka igenom och 
planera uppsatsers struktur och innehåll nämndes av några elever som 
gynnsamt för textkvaliteten och inlärningen. Detta är tankar som diskuteras 
också i tidigare forskning (O’Neill, 2012; Larson-Guenette, 2013), men som 
skulle behöva studeras mer ingående. 

Sammanfattning av artikel 3 
Den tredje artikeln bygger på samma datainsamling som artikel två. Här tas 
ett mer kvantitativt grepp på de insamlade uppsatserna, i syfte att klarlägga 
eventuella skillnader i fråga om flyt (textlängd), komplexitet och korrekthet i 
texterna. Skillnader i uppsatserna har jämförts mellan online-gruppen och 
offline-gruppen. Elevernas tidigare kunskapsnivå i spanska (i form av deras 
betyg från steg III) har också jämförts med resultaten, för att se om använd-
ningen av automatöversättning eller kunskaper i språket verkar ha störst 
effekt på de olika aspekterna som undersökts i uppsatserna. 
 Forskningsfrågorna i den tredje artikeln var: 
 
• Har användningen av automatöversättning någon effekt på flyt, komplexi-

tet och korrekthet i uppsatser skrivna av gymnasieelever på spanska som 
främmande språk, och, om så är fallet, vilka är effekterna? 
 

Resultaten har delats in i flyt (definierat som antal ord skrivna på en halv-
timme), morfologisk, syntaktisk och lexikal komplexitet, samt morfologisk, 
syntaktisk och lexikopragmatisk korrekthet. 
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I fråga om flyt är skillnaden mellan grupperna i uppsatsernas medellängd 
inte statistiskt signifikant (med p<0.05). Uppsatslängden varierar mellan 48 
ord som kortast och 290 ord som längst, med 135 ord i medeltal för online-
gruppen och 113 i offline-gruppen. I offline-gruppen lyckades som tidigare 
nämnts en majoritet av eleverna komma åt internet (många använde sina 
mobiltelefoner). Deras uppsatser ströks ur analysen. Om dessa uppsatser tas 
med i beräkningen av texternas medellängd, sjunker emellertid ordantalet till 
102, vilket ger en signifikant skillnad mellan grupperna. Användningen av 
automatöversättning tycks således inte kunna förklara skillnader i textlängd. 
En troligare förklaring är att skillnaderna beror på elevernas förkunskaper; 
de flesta av de strukna uppsatserna skrevs av elever med låga betyg, även om 
två av de strukna eleverna hade A och en C i betyg på steg III i spanska. 

En statistiskt signifikant skillnad finns mellan grupperna beträffande mor-
fologisk komplexitet, där online-gruppen i genomsnitt använde sig av fler 
olika verbformer (4,85) än offline-gruppen (3,89). Gerundium, perfekt kon-
junktiv, imperfekt konjunktiv och konditionalis användes enbart av online-
gruppen. I offline-gruppen användes ytterst få konjunktivformer, och elever-
na i den gruppen skrev sällan meningar där konjunktiv hade behövts, vilket 
alltså var vanligare i online-gruppen som kunde slå upp mer komplexa me-
ningsbyggnadsstrukturer utan att själva behöva vara kapabla att konstruera 
dem på spanska. Särskilt beträffande konditionalis gjordes många felan-
vändningar, i synnerhet då det svenska skulle användes i betydelsen var på 
väg till, som i ”jag skulle till mormor”. 

Vad gäller syntaktisk komplexitet sågs signifikanta skillnader rörande ge-
nomsnittligt antal satser per uppsats, genomsnittligt antal satser per mening, 
genomsnittligt antal underordnade satser per uppsats och fördelningen un-
derordnade satser per totala antalet satser. I samtliga fall åstadkom online-
gruppen större antal satser. Endast i fråga om syntaktiskt otydliga satser27 
förelåg en tydligt ickesignifikant skillnad mellan grupperna. Att online-
gruppen inte åstadkom färre otydliga satser per uppsats än offline-gruppen 
motsäger elevernas uppfattning att automatöversättning kunde hjälpa dem 
med spansk meningsbyggnad. 

Den lexikala komplexiteten, med vilket avses variation i det använda ord-
förrådet, mättes först genom att antalet unika ord i slumpvis valda stycken 
om 48 ord (identiskt med antalet ord i den kortaste uppsatsen) delades med 
totala antalet ord i de utvalda styckena (alltså 48). Antalet unika ord erhölls 
efter att de slumpvis valda textstyckena lemmatiserats, det vill säga dubblet-
ter ströks och olika böjningsformer av framförallt substantiv, adjektiv, pro-
nomen och verb räknades samman (exempelvis räknades verbformerna 
tengo, tienes och tenemos som ett unikt ord, då alla härrör ur verbet tener.) 

                                                      
27 Med detta avses satser skrivna på ett sätt som omöjliggjorde en närmare kategorisering, till 
exempel satser som genom sin plats i en mening borde ha varit underordnade bisatser, men 
som saknade bisatsinledare. 
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Då resultatet förvånande nog blev identiskt mellan grupperna (34 unika 
ord per uppsats) användes ytterligare en metod, nämligen det så kallade 
Guirauds index28, som visade på en liten skillnad, med större variation i on-
line-gruppens texter. Automatöversättning skulle således kunna ge ett något 
mer varierat ordförråd i skrivna texter. Om man jämför enskilda elevers ord-
variation inom online-gruppen framträder det dock att skillnaderna är mer 
knutna till elevernas betyg i spanska än till hur stor del av textmassan de har 
automatöversatt. 

I fråga om morfologisk korrekthet visar resultaten på få signifikanta skill-
nader mellan grupperna; sådana finns enbart gällande korrekt användning av 
verbmodus (där offline-gruppen gjorde färre fel) och kongruens mellan sub-
stantiv och bestämda och obestämda artiklar, samt kongruens mellan sub-
stantiv och adjektiv, som närmar sig signifikans (i båda fallen av kongruens 
gjorde online-gruppen färre fel). 

Få signifikanta skillnader sågs också i syntaktisk korrekthet, där enbart 
större syntaktiska fel29 nådde signifikans. Dessa fel var vanligare i online-
gruppen. Felaktigheter i bruket av konjunktioner närmar sig signifikans, och 
var också vanligare i online-gruppens texter. 

Lexikopragmatisk korrekthet rör ordval och stavning. I fråga om val av 
ord syntes små och ej signifikanta skillnader mellan grupperna. I online-
gruppen förekom i stor utsträckning i den första av uppsatserna en förvirring 
mellan du- och ni-tilltal (tú och usted), där både pronomen och verbformer 
växlade flera gånger i samma text. Detta verkar vara en effekt av automatö-
versättningen, som översatte det svenska du ibland med tú, andra gånger 
med usted och motsvarande verbformer. Några jämförelser kunde emellertid 
inte göras med offline-gruppen, då samtliga uppsatser från det första skriv-
tillfället måste strykas från den gruppen. 

Stavning uppvisar de tydligaste signifikanta skillnaderna mellan grupper-
na. Online-gruppen hade i genomsnitt stavat fel till 1,20 ord per uppsats, 
medan offline-gruppen stavade fel till 7,75 ord per uppsats. Detta är väntat, 
då automatöversättningar sällan innehåller stavfel (Steding, 2009). Elever 
från offline-gruppen uttryckte i enkäter och intervjuer att de upplevde att det 
tog väldigt lång tid att slå upp ord i ordböcker, och att flera av dem valde att 
inte använda detta hjälpmedel utan försökte formulera sig på egen hand. 
Detta kan ytterligare ha bidragit till de många stavfelen. 

Sammanfattningsvis ger resultaten vid handen att automatöversättning 
kan leda till längre texter med fler och längre meningar och satser, ett större 
utbud av olika verbformer och färre stav- och kongruensfel. Samtidigt hade 
de automatöversatta texterna i studien fler fel rörande meningsbyggnad, sär-
                                                      
28 För en introduktion till Guirauds index och andra möjliga sätt att beräkna lexikal komplexi-
tet, se t.ex. Wolfe-Quintero, Inagaki och Kim (1998). 
29 Med detta avses fel på sats- och meningsnivå där omfattningen eller typen av fel gör satsen 
eller meningen obegriplig för läsaren. Detta till skillnad från mindre syntaktiska fel där till 
exempel enstaka bisatsinledare saknades eller användes på fel sätt, men budskapet i texten 
ändå gick att förstå. 
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skilt mer allvarliga sådana fel som ledde till att texterna blev svårbegripliga. 
Ordförrådets variation tycks mer eller mindre vara densamma oavsett om 
automatöversättning använts eller ej. I fråga om flyt och komplexitet förefal-
ler elevernas kunskaper i spanska vara mer avgörande än teknikanvändandet, 
något som däremot inte mer än undantagsvis var fallet gällande korrekthet. 
Sammantaget är skillnaderna överlag små, utom vad gäller rättstavning, där 
automatöversättning i kombination med Words rättstavningskontroll ledde 
till betydligt färre fel. 
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Allmänna slutsatser och avslutande diskussion 

”What’s wrong with education cannot be fixed with technology.” 
(Steve Jobs, intervjuad i Wolf, 1996.) 

 
Den övergripande forskningsfrågan i denna licentiatuppsats rör, som klar-
gjordes i inledningen, hur elevers klassrumsbaserade språkinlärningspraktik 
påverkas av språkundervisningens datorisering i svensk gymnasieskola. I de 
tre artiklar som ingår i arbetet har elevers attityder gentemot datoranvän-
dande i spanskundervisningen på gymnasiet granskats, liksom några av de 
effekter som datoranvändandet i språkklassrummet får på elevernas beteen-
den vid uppsatsskrivande på spanska, och på flyt, korrekthet och komplexitet 
i språket i elevernas spanskuppsatser. Under rubriken Övergripande resultat 
härnedan diskuteras dessa tre områden närmare, i anknytning till tidigare 
forskning. Under Avslutning och framåtblickar görs slutligen en samman-
fattning av resultaten, tillsammans med utblickar mot fortsatt forskning inom 
området elevers datorbaserade skrivande på främmande språk. Under denna 
rubrik diskuteras också datoranvändandets eventuella effekter på elevers 
språkinlärning. 

Övergripande resultat 

Elevers attityder till datoranvändning i språkundervisningen 
De båda första artiklarna visar att inte alla elever entydigt uppfattar datorn 
enbart som en tillgång i språkundervisningen, utan att de också många 
gånger ser begränsningar i dess användbarhet eller rentav ser den som ett 
mindre lämpligt arbetsredskap än exempelvis böcker, papper och penna. I 
den första artikeln sade också flera elever att de föredrog en lärare som för-
klarade saker för dem framför att läsa sig till information på internet. Det 
senare understryker lärarens roll i den digitala skolmiljön, något som även 
bland andra Svensson (2008) talar om. Elevernas blandade åsikter om da-
torns användbarhet i språkundervisningen och huruvida den kan bidraga till 
deras språkinlärning, liksom för övrigt det påfallande neutrala och chosefria 
förhållningssätt till tekniken som framträdde i deras skriftliga och muntliga 
utsagor i artiklarna 1 och 2, motsäger teknikvurmare som Rosen (2010) eller 
Prensky (2012) och andra som ser datorn som en automatisk (och varaktig) 
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motivationshöjare för flertalet elever. Livingstone (2012) ifrågasätter dato-
rernas förmåga att förbättra elevers skolresultat, men ser som en av tekni-
kens fördelar att den kan öka elevers motivation för skolarbete, något som 
således med utgångspunkt från resultaten i detta arbete också delvis kan 
ifrågasättas. Mer nyanserade åsikter återfinns hos bland andra Beastall 
(2006), vilket bättre avspeglar de elevattityder som kunde ses i de båda 
första artiklarna. 30 Beastall menar dock att den motiverande effekten kan 
förbättras om lärare blir bättre på att utnyttja teknikens potential, vilket före-
faller något förenklat. Hon varnar dock för att tekniken kan leda till en av-
humanisering av undervisningen, om den inte används rätt. 

Som påpekas i den första artikeln menar också bland andra Chiu och Liu 
(2013), Wiebe och Kabata (2010), Lim och Shen (2006) och Warschauer 
(1996) att teknikens motiverande inflytande avtar med tiden. Buckingham 
(2011) varnar också för en så kallad Hawthorne-effekt i studier som försöker 
belysa ökad motivation eller förbättrade skolresultat genom datoranvänd-
ning, det vill säga att själva det faktum att något överhuvudtaget ändras i 
skolsituationen medför förändrade attityder eller inlärning, inte själva tekni-
ken i sig. Alla dessa insikter, vilka genom artikel 1 och 2 i detta arbete aktua-
liseras i svensk språkundervisningskontext, är värda att ta i beaktande då 
undervisningen datoriseras i samband med 1-1-satsningar i skolan. 

I samtliga grupper som deltog uppfattade eleverna datorn generellt som 
mycket praktisk för att skriva texter, något som stämmer överens med resul-
tat hos Warschauer (1996; 2009; se också Warschauer, Arada & Zheng, 
2010). I synnerhet värdesatte eleverna att det går fortare och kräver mindre 
ansträngning att skriva på dator än att göra det för hand, vilket också 
Warschauer omtalar i ovan nämnda studier. Av samma anledningar uppskat-
tades likaså möjligheten att använda automatöversättning och självrättande 
nätbaserade övningar. 

I fråga om nätbaserade grammatikövningar underströk många elever i den 
första artikeln vikten av att övningarnas formgivning är tydlig och av att de 
automatiska rättningarna är korrekta och godtar synonymer och alternativa 
lösningar. Detta är i linje med de krav på nätbaserat undervisningsmateriel 
som framhålls i Kerwin och Derewianka (2011). Motteram (2011) går längre 
och anser att lärare borde kunna modifiera övningar på nätet, för att de skall 
passa syftet med undervisningen. Detta kan möjligen ses som ett ideal, men 
man kan ifrågasätta om det är värt att lägga lärares tid på det, snarare än att 
fokusera på andra delar av undervisningen. 

I intervjuer och enkätkommentarer som gjordes för den andra och tredje 
artikeln framkom att flertalet elever såg användandet av ordboken som något 
svårt, tidsödande och ofta frustrerande. Inte minst är det intressant att se hur 

                                                      
30 Beastall (2006) skriver att datoranvändandet kanske motiverar elever, men att kravet på att 
datorisera undervisningen samtidigt kan alienera lärarna, vilket, i de fall det stämmer, inte 
heller bör negligeras då datorer i undervisningen diskuteras. 
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bristande kunskaper vad gäller alfabetets ordning eller uppslagsords grund-
form31 ledde till misslyckanden med att finna rätt ord i ordboken. Detta, lik-
som tydliga tecken på att mer träning i att använda ordböcker behövs i 
språkundervisningen, är i linje med tidigare forskning av bland andra Win-
gate (2004), Nesi och Haill (2002), Hurman och Tall (2002) och Bishop 
(2000; 2001). Bland annat påpekar Nesi och Haill (2002) svårigheter att 
finna rätt uppslagsord och att välja rätt översättning. Även om eleverna till 
övervägande del använder automatöversättning för att slå upp ord, är de be-
tjänta av förstärkta kunskaper i ordböckers uppbyggnad och hur man väljer 
rätt uppslagsord, för en ökad förståelse av språkets byggstenar. Färdigheter i 
att slå i tryckta ordböcker torde således inte vara bortkastade i det datorise-
rade klassrummet heller.32 

I fråga om attityder gentemot automatöversättning menar Somers (2003) 
att språkinlärare ofta tror att översättningarna är korrekta, och att inlärarna 
måste tas ur den villfarelsen. Resultaten i den andra artikeln i detta arbete 
visar snarare att eleverna i sina utsagor i hög utsträckning är medvetna om 
att automatöversättningarna kan innehålla fel, något som delvis återspeglar 
resultat i Clifford, Merschel och Munné (2013), där studenter uppvisade en 
mer nyanserad bild av automatöversättningsteknikens användbarhet. I Cliff-
ord, Merschel och Munné (ibid.) ansåg dock informanterna att automatöver-
sättning främst var användbar för att slå upp ord, medan eleverna i den andra 
artikeln i denna uppsats framhöll möjligheten att få ledtrådar om spansk 
meningsbyggnad som teknikens fördel. Även om eleverna också visade på 
stor medvetenhet om att automatöversättningarna kan innehålla fel, föreföll 
de ändå att tro att översättningarna ofta kan vara tillräckligt bra för ändamå-
let, och mer korrekta än den spanska som eleverna själva skulle kunna åstad-
komma. I synnerhet tycktes eleverna lita mer på att automatöversättningar-
nas grammatik var korrekt (särskilt då verbformerna), än på ordvalets kor-
rekthet. 

Överlag angav många elever, särskilt i den andra artikeln, att de såg da-
torn som ett tidseffektivt redskap. De ansåg att det var arbetsamt och 
tidskrävande att skriva och slå upp ord för hand, men menade samtidigt, med 
få undantag, att det vore bra för inlärningen att arbeta långsammare, tänka 
efter mer inför en skrivuppgift och att tänka själv istället för att överlåta en 
stor del av arbetet till datorn. En aspekt av detta, för att knyta an till attityd-
forskning, är att elevernas uppvisade attityder till synes inte avspeglar sig i 
deras (skriv-)beteenden. De uppvisade attityderna – att automatöversättning 
är sämre än ordboksanvändning och eget tänkande – behöver dock inte vara 

                                                      
31 Märk väl att här utöver spanska ord även avses svenska ords grundform, och det svenska 
alfabetets ordning. 
32 Bishop (2001) ger för övrigt förslag på strategier att lära ut för ett bättre ordboksanvän-
dande, vilka i stor utsträckning torde vara användbara också i elevgrupper där maskinöver-
sättning används, för att förstärka elevernas metaspråkliga medvetenhet. 
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hela sanningen; eleverna kan mycket väl ha olika attityder gentemot en och 
samma företeelse, i enlighet med det två-dimensionella perspektivet inom 
attitydforskningen (jämför Maio & Haddock, 2009, som också diskuterar 
forskning som visar på olika starka samband mellan attityder och beteenden 
beroende på bland annat på hur starka attityder en individ har och hur ge-
nomtänkt eller spontan handlingen är). 

Synen på datorn, och då i synnerhet automatöversättningen, som ett tids-
effektivt redskap är intressant också då den kontrasterar mot det faktum att 
många elevers teknikhantering befanns vara bristfällig och ineffektiv. Denna 
diskrepans mellan elevernas egen uppfattning och deras verkliga användning 
av redskapet tyder på en bristande insikt också i hur datorn som skrivredskap 
bäst skulle kunna användas, en kunskapslucka som inte nödvändigtvis är 
enbart elevernas utan också deras lärares. 

Elevers beteenden och skrivstrategier 
Elevernas beteenden vid datoranvändning granskades i den andra artikeln, 
där skärminspelningar och klassrumsobservationer av deras datorbaserade 
uppsatsskrivande utfördes. Studien ger intrycket av brister i teknikhantering 
hos eleverna, liksom den tredje artikeln påvisar uppenbara lakuner i elever-
nas språkliga kompetens.33 Samtidigt förtjänar det att påpekas att samtliga 
elever kunde hantera tekniken tillräckligt väl för att lösa uppgiften att skriva 
en (till stor del begriplig) uppsats på spanska. 

Automatöversättning var den mest frekvent använda strategin i gruppen 
som fick tillgång till internet, där samtliga elever valde att tillgripa Google 
översätt eller Lexikon24, ibland i kombination då den ena sajtens översätt-
ningar inte föreföll tillräckligt tillförlitliga. Omfattningen av automatöversät-
tandet låg mellan 6 % och 100 % av textmassan, med ett genomsnitt på 44 
%. Även i offline-gruppen, som inte fick använda internet, använde sig mer-
parten av eleverna förbudet till trots av automatöversättning, vilket stärker 
intrycket av språklig osäkerhet och brist på andra fungerande skrivstrategier 
hos en stor del av eleverna. 

Automatöversättning sågs av många elever som ett sätt att få ledtrådar till 
en acceptabel spansk meningsbyggnad, något som tyder på att de deltagande 
eleverna uppfattar just spansk syntax som en särskilt svår del av språket. Det 

                                                      
33 De brister som här avses relateras till den språknivå eleverna borde ligga på efter att ha 
klarat steg III i spanska med godkända betyg, vilket var fallet för alla deltagare i studie 2 och 
3, utom två elever som var underkända på föregående års spanskkurs (en i respektive grupp). 
Som nämndes i inledningen påvisade också den första europeiska jämförelsen av 15-åringars 
språkkunskaper (Europeiska kommissionen, 2012; Skolverket, 2012) att svenska elevers 
färdigheter i att skriva på spanska är låga, med 45 % av eleverna som inte nådde upp till nivå 
A1, och 43% som låg på A1-nivå. Enligt Skolverket (2012) bör elevernas spanska i slutet av 
årskurs 9 ligga på nivå A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk (Skolver-
ket, 2007). 
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faktum att den oftast begagnade översättningsstrategin var att översätta hela 
fraser understryker också elevernas utsagor om svårigheter med menings-
byggnad. I tidigare forskning om användning av automatöversättning vid 
skrivande på främmande språk (O’Neill, 2012; Clifford m.fl., 2013), har 
översättning av enstaka ord varit den vanligast förekommande strategin, 
något som således motsägs av resultaten i den andra artikeln i denna licenti-
atuppsats. 

Att eleverna använder sig av automatöversättning för att få ett bättre 
grepp om spansk meningsbyggnad kan också tolkas som att skrivandet och 
språkets uppbyggnad varit försummade områden i de deltagande elevernas 
spanskundervisning. Cadierno (1995), Burston (2001), och Ciapuscio (2002) 
påtalar att skrivundervisningen i främmande språk de senaste decennierna 
tagit ett kliv tillbaka till förmån för muntlig kommunikation, vilket avspeglar 
sig i resultaten i artikel 2 och 3. Flera elever sade i intervjuerna att de skrivit 
tämligen lite under de fem år de studerat spanska, och att skrivuppgifterna i 
regel handlat om att besvara frågor på texter i läroböcker, eller, vid friare 
skrivande, att berätta om sig själv och sin familj. De tematiskt sett mer själv-
centrerade uppsatsämnena stämmer tämligen väl överens med det centrala 
innehållet i kursplanerna i moderna språk (Skolverket, 2014a), på steg I och 
II. 34 På steg III görs i det centrala innehållet en viss utvidgning bort från det 
rent personliga, men någon sådan utveckling av skrivförmågan tycks inte ha 
skett i de undersökta grupperna, där elever i intervjuer uttryckte att de var 
totalt oförberedda på att skriva något utöver det rent personanknutna. 

Förutom att tillgripa automatöversättning, något som onekligen löste pro-
blemen med avsaknad av ett för uppgiften adekvat eller tillräckligt omfat-
tande ordförråd och otillräckliga kunskaper i morfologi och syntax (om än 
lösningen ofta på flera sätt var språkligt bristfällig), visade flera elever på 
kreativt tänkande då de valde att bildgoogla, leta information och använda 
automatöversättning mellan tre olika språk för att verifiera översättningar de 
misstänkte var felaktiga. Strategier som dessa kan med fördel lyftas fram och 
tydliggöras i språkundervisningen, diskuteras kritiskt och i samarbete med 
eleverna utvecklas mot en mer medveten användning av dem, till gagn för 
språkinlärningen. Flera av de strategier eleverna använde i den andra artikeln 
är tämligen omständliga och tidskrävande, vilket också kan förtydligas för 
eleverna (som i både artikel 1 och 2 uttryckte uppskattning för tidseffektiva 
arbetssätt), och ställas i kontrast mot att använda egna väl befästa kunskaper 
som ett måhända mer effektivt sätt att skriva snabbt. 

Utöver den rent språkspecifika teknikhanteringen, som hur spanskans ñ 
eller särskilda skiljetecken enklast skrivs med datorns tangentbord, uppvi-
sade påfallande ofta elever i den andra artikeln att de också på ett mer all-
mänt plan var föga förtrogna med själva programvaran de skrev i (Microsoft 
                                                      
34 För en diskussion om det snäva fokuserandet på personliga intressen och ungdomskultur i 
språkundervisningen, se Enkvist (2013). 
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Word). Detta visade sig i att de exempelvis inte kände till kortkommandon 
eller andra funktioner som skulle ha kunnat underlätta deras skrivande och 
möjliggjort ett större fokus på texternas innehåll och på den språkliga for-
men. Även detta bör tas i beaktande då elever förses med datorer i undervis-
ningen, inte minst i fråga om lärares kompetensutveckling och fortbildnings-
behov. Detta avspeglar Livingstones (2012) mening att elever bör tränas i att 
använda tekniken. 

 I elevintervjuerna var det påfallande hur samtliga elever hade varnats av 
sina lärare för att använda automatöversättning, men att tekniken på intet 
vidare sätt hade problematiserats och att inga ansatser gjorts för att förklara 
mer ingående varför den inte borde användas, hur ett eventuellt användande 
skulle kunna se ut och i vilka sammanhang eller för vilka syften det i så fall 
vore mer eller mindre lämpligt. Tavakoli m.fl. (2014) rekommenderar att 
språklärare integrerar effektiva översättningsstrategier i skrivundervisningen 
på främmande språk, med hänvisning till forskning som visat att språkinlä-
rare ofta översätter från modersmålet till målspråket, i sina tankar, även då 
de anmodas att skriva direkt på målspråket. Detta talar för en tydligare roll 
för översättningsstrategier i främmandespråksundervisningen, och torde 
också avspegla ett fortbildningsbehov bland språklärare. 

Även om de skrivstrategier som eleverna använde var tillräckliga för att 
de skulle kunna producera texter på till största delen begriplig spanska, är 
ändå det stora intrycket av resultaten i den andra och den tredje artikeln att 
undervisningen dels i hög utsträckning underlåtit att förmedla insikter i ef-
fektiv och lämplig, ämnesanpassad teknikhantering, dels, och framförallt, att 
drygt fem års undervisning inte gett eleverna tillräckliga kunskaper i spanska 
för att de annat än med betydande svårigheter och stor osäkerhet skall kunna 
skriva en spansk text. Att elever efter fem års studier i spanska googlar hur 
man säger ”hej” eller andra mycket vanliga ord kan tyda på en stark önskan 
hos eleverna att skriva rätt och att lämna ifrån sig en så bra text som möjligt, 
men det visar onekligen också på en stor språklig osäkerhet och en osäkerhet 
på den egna förmågan att tillämpa förvärvade kunskaper och sätta in dem i 
ett nytt sammanhang. Allt detta torde kunna förbättras med en målmedveten 
undervisning med siktet inställt på begriplig kommunikation. 

I den mån tydliga och kommunikativt välfungerande texter är målet med 
skrivundervisningen i spanska, ger resultaten i den andra och den tredje arti-
keln Somers (2007) rätt då han efterfrågar att lärare lär ut hur den tillgäng-
liga tekniken kan användas, för en bättre användning av de redskap som 
faktiskt finns. Somers menar dock att detta gäller enbart om tekniken är till-
räckligt tillförlitlig för att kunna användas, vilket han dock inte tycks anse 
vara fallet ännu med automatöversättning. Som tidigare nämnts visar Lotz 
och van Rensburg (2014) att Google-översättningar (i deras fall mellan afri-
kaans och engelska) visserligen förbättrats över en treårsperiod, men att nya 
fel som inte fanns med i de första översättningarna de studerade samtidigt 
smugit sig in. Det förefaller således berättigat att, med Somers i åtanke, fråga 
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sig när automatöversättningstekniken är tillräckligt tillförlitlig för att kunna 
användas i språkinlärningssyfte. 

Effekter på språket i elevernas uppsatser 
I den tredje artikeln i detta arbete granskades automatöversättningens effek-
ter på språket i elevers uppsatser, med hjälp av mått hämtade från CAF-
forskning. Bland de fåtaliga tidigare studier som finns inom samma område 
ligger O’Neill (2012) närmast i fråga om metodval och omfattning, och re-
sultaten från den tredje studien jämförs därför i första hand med O’Neill 
(ibid.). Jämförelser görs också med Garcia och Pena (2011) och Kazemza-
deh och Fard Kashani (2014). Resultaten delas liksom studien in efter flyt, 
komplexitet och korrekthet. 

Flyt 
I Garcia och Pena (2011) blev texterna längre då automatöversättning an-
vändes, särskilt bland skribenter på nybörjarnivå; på mellannivån blev alla 
texter utom en längre. Deltagarna i Kazemzadehs och Fard Kashanis studie 
(2014) skrev också längre texter med hjälp av automatöversättning, och tek-
niken befanns vara särskilt stödjande för de svagare skribenterna. Den tredje 
artikeln i denna licentiatuppsats uppvisar delvis motstridiga resultat. Online-
gruppens texter är längre än offline-gruppens, dock inte statistiskt signifikant 
längre. Om man medräknar de uppsatser från offline-gruppen som ströks 
från analysen på grund av att eleverna utan tillåtelse använt automatöversätt-
ning, minskar dessutom skillnaden i textlängd mellan grupperna. Texternas 
omfattning har ett tydligare samband med elevernas färdighetsnivå i spanska 
än med den teknik de använt för att skriva. Detta minskar således betydelsen 
av det ibland förekommande argumentet att automatöversättning kan hjälpa 
språkinlärare att producera längre texter. (Varför längre texter i sig skulle 
vara bättre än kortare är en annan fråga.) 

Komplexitet 
I fråga om ordförrådets komplexitet (med vilket här avses dess variation) 
sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna hos O’Neill (2012), vilket 
stämmer överens med resultaten i den tredje artikeln i detta arbete, där ord-
variationen i de båda gruppernas uppsatser var identisk eller, beroende på 
mätmetod, uppvisade mycket liten skillnad. 
 Den morfologiska komplexiteten mättes genom antal olika verbformer 
(tempus och modus) som fanns i texterna. Online-gruppen, som använde 
automatöversättning, hade i genomsnitt en verbform mer än offline-gruppen 
i sina texter, vilket utgör en signifikant skillnad. (Alla verbformer användes 
dock inte korrekt.) Gerundium, konditionalis, perfekt konjunktiv och imper-
fekt konjunktiv fanns bara i online-gruppens texter, vilket kan förklaras med 
användningen av automatöversättning. I synnerhet i fråga om konditionalis 
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användes ofta formen fel, utan att eleverna reagerade på det. Detta tyder på 
att formen inte behärskades av eleverna. 
 Syntaktisk komplexitet mättes som förhållandet mellan antal satser och 
antal hela meningar och fördelningen av bisatser och huvudsatser. I samtliga 
fall var komplexiteten högre i online-gruppens texter, med statistiskt signifi-
kanta skillnader. Endast i fråga om syntaktiskt oklara satser (en kategori som 
måste införas då många uppsatser innehöll satser som inte uppenbart kunde 
kategoriseras som antingen huvudsatser eller bisatser) förelåg ingen signifi-
kant skillnad. Dessa var emellertid fler i online-gruppen, vilket verkar ha ett 
samband med den högre graden av meningsbyggnadsfel i denna grupp (se 
vidare under avsnittet om korrekthet). Användningen av automatöversättning 
tycks således kunna ge en högre grad av syntaktisk komplexitet (något som 
även syns i Kazemzadeh & Fard Kashani, 2014), men tekniken leder inte 
nödvändigtvis till större tydlighet eller förståbarhet i texterna, om man utgår 
från resultaten i den tredje artikeln. 

Korrekthet 
Den morfologiska, syntaktiska och lexikala korrektheten i elevernas uppsat-
ser förefaller i viss utsträckning påverkas av huruvida eleverna har använt 
automatöversättning eller ej. I några fall ökar korrekthetsgraden då automat-
översättning används, i andra fall minskar den, jämfört med gruppen som 
inte använt tekniken i fråga. Detta nyanserar i någon mån O’Neills (2012) 
resultat, som uppvisade en mer enhetlig förbättring av grammatiken då 
automatöversättning hade använts; det är dock något oklart hur dessa resultat 
såg ut, då han inte gjort någon detaljanalys av vilka grammatiska fenomen 
som påverkats hur av teknikanvändandet. 

I fråga om stavning följer den tredje studien resultaten hos O’Neill 
(2012), där automatöversättning också tydligt gav färre stavfel. Värt att på-
peka är att online-gruppen också hade Words rättstavningsprogram installe-
rat på sina datorer, vilket offline-gruppen inte hade. (Detta till en följd av att 
ett tidigt delsyfte med studien, som senare slopades, var att undersöka ele-
vers användning av rättstavningsprogrammet.) Hjälpmedlet automaträttade 
många stavfel, mestadels av typen accenter som fattades. Några elever an-
vände också aktivt rättstavningsprogrammet för att korrigera de stavfel som 
markerades. Denna medvetna användning av rättstavnings- och grammatik-
kontrollen var emellertid liten, det vill säga få elever granskade vad marke-
ringarna i texten betydde och tog ställning till eventuella förslag från pro-
grammet. Den övervägande delen av skillnaderna i antal stavfel mellan 
grupperna kan således sägas bero på användningen av automatöversättning, 
som producerade ett många gånger grammatiskt och lexikopragmatiskt ej 
felfritt språk, men i regel utan stavfel. 
 Angående morfologisk korrekthet föreligger statistiskt signifikanta 
skillnader mellan grupperna enbart vad gäller verbmodus och kongruens 
mellan substantiv och artiklar. Kongruens mellan substantiv och adjektiv 
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ligger också mycket nära signifikansnivån. Båda typerna av kongruensfel är 
vanligare i offline-gruppens texter, vilket kan förklaras med att automatöver-
sättningar sällan innehåller denna typ av fel (Steding, 2009). Words spanska 
grammatikkontroll fann och korrigerade också många av dessa fel då de 
förekom. Den upplevda stressen att slå upp ord och hinna skriva något, som 
uttalades av många elever i offline-gruppen, kan också ha bidragit till att de 
inte fokuserade på att leta efter och korrigera sina fel utan snarare på att 
skriva så mycket som möjligt och finna de ord de behövde. 
 Vid val av verbmodus (indikativ eller konjunktiv) gjorde online-
gruppens elever fler fel än eleverna i offline-gruppen. Online-gruppens ele-
ver var i princip de enda som skrev meningar där konjunktiv alls borde ha 
förekommit, men automatöversättningen misstog sig ofta på vilket modus 
som borde användas. Enligt de båda gruppernas lärare hade online-gruppen 
lärt sig konditionalis och getts en kortare introduktion till konjunktiv under 
steg III, medan offline-gruppen började lära sig konjunktiv i slutet av no-
vember månad på steg IV (det vill säga ett par veckor före skrivandet av den 
sista uppsatsen i datainsamlingen), och konditionalis först därefter, under 
vårterminen. Att endast två konjunktiver förekommer i offline-gruppens 
uppsatser är med tanke på detta naturligt. Båda formerna är felaktigt an-
vända, och kan lika gärna vara stavfel eller omedvetna böjningsfel som 
medvetet använda konjunktivformer. I online-gruppens texter är också 
många konjunktiver felanvända, och kan också ofta bero på omedvetna fel-
böjningar eller stavfel (som till exempel slopande av accenten i preteritum-
formen llegué, ”jag kom”, vilket ger 1:a och 3:e person singular presens 
konjunktiv av samma verb). De många felaktigt använda konditionalisfor-
merna, särskilt när verbformen skulle automatöversattes, tyder likaså på att 
eleverna inte var fullt medvetna om hur konditionalis används på spanska, 
eller om hur verbformen ser ut. Detta kan jämföras med Iwai (1997), som 
säger att bruket av automatöversättning kan leda till försämrad grammatisk 
korrekthet i de fall då elever skriver på en högre grammatisk nivå än den de 
behärskar, i och med att de i dessa fall är oförmögna att korrekt bedöma eller 
ens uppfatta felöversättningar, något också O’Neill (2012) varnar för. 
 Vad gäller syntaktisk korrekthet såg O’Neill (ibid.) inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna. Han har dock låtit bedömare poängsätta texter-
nas syntax som en helhet; hade han tittat i detalj på olika delar av syntaxen är 
det möjligt att han skulle ha sett mer diversifierade resultat. I den tredje arti-
keln i detta arbete granskas syntaxen i elevtexterna med större noggrannhet, 
vilket bidrager till en fördjupad kunskap om hur automatöversättning kan 
inverka på syntaxen i språkinlärares texter. I en av de granskade kategorierna 
ses i artikel 3 en signifikant skillnad mellan grupperna. Användningen av 
automatöversättning förefaller här ha lett till fler allvarliga meningsbygg-
nadsfel, med vilket avses fel som allvarligt försvårar eller omöjliggör förstå-
elsen av satser eller meningar i texterna. Bruket av konjunktioner närmar sig 
signifikans, med fler fel även i denna kategori i online-gruppen. Den högre 
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förekomsten av meningsbyggnadsfel och felaktigt använda konjunktioner 
hos online-gruppen kan hänga samman med att eleverna med tillgång till 
automatöversättning vågade ta ut svängarna mer i sitt skrivande och försöka 
konstruera mer avancerade meningar, något som automatöversättningen i så 
fall inte förmådde kompensera för. Detta går stick i stäv med elevernas upp-
fattning att automatöversättningen kunde hjälpa dem att förbättra den gram-
matiska korrektheten. 

I sin studie fann O’Neill (2012) att automatöversättning, åtminstone 
ibland, kan leda till något bättre uppsatser i fråga om rättstavning och upp-
satsernas innehåll, om de som skriver först utbildats i lämplig användning av 
tekniken. Hans resultat är dock otydliga; endast i en av de två uppsatser som 
O’Neills grupper skrev gjorde gruppen som fått träning i automatöversätt-
ning signifikant bättre ifrån sig än de andra i fråga om förståbarhet. I den 
tredje artikeln i denna licentiatuppsats märks inga större skillnader mellan 
grupperna vad gäller förståbarhet (detta var dock ingen mätkategori i sig), 
men gruppen som skrev med automatöversättning gjorde, som kommentera-
des ovan, signifikant fler allvarliga meningsbyggnadsfel som ledde till obe-
gripliga eller svårförståeliga meningar, vilket i någon mån skulle kunna an-
ses motsäga O’Neills resultat. Online-gruppen hade emellertid inte fått nå-
gon utbildning i hur tekniken skulle kunna användas. 

Vad gäller innehåll i uppsatserna gjorde automatöversättningsgrupperna i 
O’Neills studie (2012) bättre ifrån sig, även om resultaten också här är otyd-
liga. Detta är i linje med Iwai (1997), som menar att automatöversättning 
möjliggör ett större fokus på innehåll, då tekniken sköter formfrågorna. I den 
tredje artikeln i denna uppsats märks ingen sådan skillnad, då innehållet i 
bägge gruppernas texter är detsamma, vilket således motsäger O’Neills och 
Iwais resultat. Enligt O’Neill kan tekniken möjliggöra ett större fokus på 
innehåll, men det är oklart om möjligheten tas till vara, eller om tekniken 
snarare används för att bli klar med uppgiften fortare. 

Sammanfattning av effekterna på språket i elevernas uppsatser 
Sammanfattningsvis kunde ett fåtal signifikanta skillnader ses mellan online-
gruppen och offline-gruppen i fråga om språklig komplexitet, korrekthet och 
flyt. Även de statistiskt signifikanta skillnaderna mellan grupperna var emel-
lertid små, utom beträffande rättstavning där online-gruppen åstadkom be-
tydligt färre fel än offline-gruppen. Offline-gruppen presterade framförallt 
sämre vad gällde morfologisk och syntaktisk komplexitet samt kongruens, 
medan online-gruppen gjorde fler och allvarligare meningsbyggnadsfel. An-
vändning av automatöversättning förefaller således i viss utsträckning kunna 
rätta till enklare grammatiska fel, medan mer övergripande fel oftare kvar-
står, eller blir fler. 

Det faktum att online-gruppen åstadkom fler meningsbyggnadsfel kan 
också bero på att automatöversättningen gjorde att elever i större utsträck-
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ning vågade sig på att konstruera mer komplexa meningar, med fler bisatser, 
i och med att tekniken hjälpte dem att konstruera dem, medan offline-
gruppen inte vågade eller förmådde försöka skriva lika komplicerat. Skärm-
inspelningarna klargör emellertid att automatöversättningarna ofta blev fel 
då längre satser eller meningar översattes, ofta på grund av att eleverna 
glömde att översätta konnektorer mellan satserna. 

I fråga om flyt och komplexitet tyder jämförelser mellan uppsatserna och 
elevernas betyg i spanska på att förkunskaperna i språket spelat större roll 
för resultaten än vilka skrivstrategier som använts, det vill säga om de använt 
automatöversättning, ordbok eller skrivit utan några översättningshjälpme-
del. Denna skillnad kunde dock inte påvisas vad gällde korrekthet. En förkla-
ring till detta skulle kunna vara att elevernas grammatiska kunskaper gene-
rellt låg på en så låg nivå att inte heller de högpresterande elevernas kun-
skaper var tillräckliga för att kunna bedöma eller förbättra korrekthetsgraden 
av automatöversättningarna eller i de egenproducerade textavsnitten. Det 
insamlade materialet tillåter emellertid ingen närmare granskning av detta. 

Sammantaget är skillnaderna i flyt, komplexitet och korrekthet mellan 
grupperna marginella, vilket tyder på att användningen av automatöversätt-
ning varken ger påtagligt bättre eller påtagligt sämre texter än de som skri-
vits utan tekniken. Detta är i stora drag i linje med O’Neills (2012) resultat 
rörande användning av automatöversättning vid skrivande på franska som 
främmande språk. Denna licentiatuppsats bidrager till forskningen inom 
området genom att tydligare på detaljnivå peka på skillnader och frånvaro av 
skillnader i flyt, komplexitet och korrekthet mellan texter skrivna med eller 
utan automatöversättning. 

Avslutning och framåtblickar 
Effekter på elevernas inlärning undersöktes inte i någon av studierna, men 
vore en intressant och värdefull fortsättning på forskning om elevers teknik-
användning i språkstudierna, inte minst inom forskningen kring skrivande på 
främmande språk, där fler studier behövs på gymnasie- och grundskolenivå, 
särskilt på andra språk än engelska. Detta är något som omtalas även av 
O’Neill (2012), som skriver att användning av automatöversättning visserli-
gen i några fall ser ut att kunna ge elever högre betyg på sina uppsatser, men 
att det är tveksamt om de lär sig något med detta arbetssätt. I Garcias och 
Penas studie (2011) av användning av automatöversättning bland nybörjare i 
spanska var den stora majoriteten av deltagare övertygade om att de kunde 
skriva bättre med automatöversättning (vad sedan ”bättre” betyder är natur-
ligtvis en fråga för tolkning). Många, särskilt bland nybörjarna, var dock 
tveksamma till om teknikanvändandet gynnade deras språkinlärning, något 
som åtminstone ur språklärarperspektiv borde vara viktigare än de produce-
rade texternas längd och innehåll. Tecken finns också på att inlärningen var 
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större hos dem som skrev direkt på målspråket, än hos dem som först gjorde 
ett automatöversatt utkast som sedan redigerades. O’Neill (2012) finner vid 
eftertest av sina deltagare i princip ingen skillnad mellan grupperna, vilket 
också tyder på att effekten av automatöversättning (i det fallet färre stavfel 
och bättre innehåll i texterna) är tillfällig och inte på sikt påverkar inlärning-
en eller förmågan att skriva på ett främmande språk. 

En intressant iakttagelse från den andra artikeln i detta arbete är att en stor 
del av eleverna ansåg att de skulle lära sig mer (särskilt i fråga om ett utökat 
ordförråd) genom att skriva lugnare, för hand, och slå upp i en ordbok – men 
att de valde att göra tvärtom när så var möjligt. Tidigare forskning av Long-
camp, Boucard, Gilhodes, Anton, Roth, Nazarian och Velay (2008) liksom 
Mangen och Velay (2010) tyder på att eleverna kan ha rätt i sitt antagande. 
Dessa studier har emellertid inte tittat på inlärningseffekter av uppsatsskri-
vande på främmande språk, utan på inlärning av bokstäver. I sin studie av 
anteckningsmetoders inverkan på minnet har emellertid Mueller och Oppen-
heimer (2014) funnit att retentionen av det antecknade var större hos studen-
ter som antecknat för hand än hos dem som skrivit på dator. 

I fråga om nätbaserade övningar ansåg också flera elever i den första arti-
keln att inlärningen av grammatiska moment (både morfologi och syntax) 
underlättades och förstärktes av att arbeta med papper och penna. De flesta 
betonade dock att de uppskattade att det datoriserade arbetssättet gick snabb-
bare och enklare, och att det gav möjlighet till snabb återkoppling i form av 
automaträttade övningar eller automatiska översättningar. 

Likaså menade elever i både första och andra artikeln att nya ord fastnade 
bättre i minnet om de slog upp dem i tryckta ordböcker och/eller skrev för 
hand, snarare än om de skrev på dator och slog upp orden automatiskt på 
internet. Flertalet elever verkar här intuitivt instämma med resultat från Chiu 
och Liu (2013), även om enstaka elever menade att orden skulle fastna i 
sinom tid om de automatöversatte dem tillräckligt många gånger. 

Elevernas tankar om att ett långsammare skrivtempo kunde kvalitativt 
gynna deras textproduktion och deras språkinlärning är värda att ta på allvar. 
Studier som närmare granskar skrivmetoders inverkan på språkinlärning vid 
uppsatsskrivande (med inriktning både mot vad som lärs in vid skrivande, 
och mot hur retentionen av det inlärda ser ut) skulle utgöra ett värdefullt 
inslag i skrivforskningen, också som motvikt mot ett starkt fokus på datorba-
serat skrivande. Även på detta område skulle fler studier behövas för att 
jämföra olika skrivmetoders inverkan på texternas kvaliteter och på elever-
nas språkinlärning. Kazemzadeh och Fard Kashani (2014) tangerar detta i sin 
småskaliga studie av iranska inlärares skrivande på engelska, men mer om-
fattande, longitudinella studier behövs för att samband mellan skrivmetod, 
skrivtempo och språkinlärning ytterligare skall kunna klargöras. 

Spansk syntax framstod i enkät- och intervjusvar i den andra artikeln, och 
i mindre utsträckning bland elevkommentarer också i den första, som ett 
problemområde för många elever. Bland de elever som arbetade med auto-
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matöversättning sågs denna teknik ofta som ett sätt att få insikter i en accep-
tabel meningsbyggnad. Icke desto mindre gjorde elever som arbetade med 
automatöversättning ofta fler och allvarligare meningsbyggnadsfel än de 
elever som inte använde sig av tekniken. Man kan misstänka att elevernas 
förmåga att producera syntaktiskt mer korrekt och komplex spanska inte 
nämnvärt torde förbättras så länge de inte också genom explicit undervisning 
bibringas en bättre strukturell förståelse av språkets uppbyggnad – eller 
plumpare uttryckt, så länge de inte vet bättre vad de håller på med. Ämnes-
planen i moderna språk framställer redan detta som en skyldighet: eleverna 
skall lära sig om språkets struktur (Skolverket, 2014a). Om eleverna inte vet 
vad det är det ser på skärmen lär de inte heller tillägna sig någon större syn-
taktisk förståelse. Studier av elevers inlärning av meningsbyggnad och 
huruvida automatöversättningsteknik väl använd kan underlätta denna inlär-
ning skulle vara av stort intresse för vidare forskning. 

Som språklärare skulle man kunna önska sig ett större fokus på inlärning, 
både bland elever och i den diskurs som förs kring teknikanvändning i klass-
rummen – att reflektion om undervisningens och inlärningens innehåll ginge 
före beslut om vilka redskap som skall användas, för att använda Roszaks 
(1994) tankegångar. Som de tre artiklarna i denna licentiatuppsats visar re-
flekterar emellertid redan elever över sin inlärning, även om många av dem 
inte förmår leva upp till sina egna åsikter om vad som mest skulle främja 
deras språkinlärning. Kanhända bör språklärare, både gentemot sig själva 
och mot sina elever, bli tydligare med vad syftet är med en övning eller med 
en skrivuppgift. Skolan som helhet torde också gagnas av att fråga sig vad 
som får elever att medvetet välja ett arbetssätt de själva menar är, ur inlär-
ningssynvinkel, kontraproduktivt. Kan skolan motverka detta och i eleverna 
istället inympa en uppskattning för det långsiktiga arbetet mot målet att öka 
och befästa kunskaperna? Liksom i slutet av den andra artikeln skulle förfat-
taren också här vilja göra en liknelse med den italienska slow food-rörelsen35, 
som satsar på kvalitet istället för kvantitet och snabba, enkla lösningar, och 
önska en slow pedagogy-rörelse36 i våra svenska skolor, med siktet inställt på 
ett långsiktigt arbete för bildning och väl befästa kunskaper. Den samman-
lagda slutsatsen är med andra ord att språkinlärningen måste få ta tid och ske 
i ett för inlärningen gynnsamt tempo, utan att hoppas på några genvägar, 
vare sig i digital eller i annan form. Att lära sig ett språk är en tidskrävande 
och komplex kognitiv process som svårligen låter sig förenklas av enskilda 
tekniska hjälpmedel om inte de nödvändiga grundkunskaperna finns befästa 
hos inläraren, hur gärna man än skulle vilja det. 

                                                      
35 Beastall (2006) talar träffande nog om ”fast food education” (s. 105). 
36 Med detta avses inte samma sak som när Payne och Wattchow (2009) talar om ”slow peda-
gogy of space”, även om deras tankar inte är helt främmande heller. Se för övrigt Tanti och 
Kennedy-Clark (2010), som ger en bild av vad slow pedagogy kan vara, och också redogör för 
slow food-rörelsens uppkomst och filosofi. 
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Summary in English 

The overarching purpose of the present work is to investigate some of the 
effects that can be seen among Swedish uppers secondary school pupils 
studying Spanish as a foreign language, in a situation where school comput-
erisation efforts are increasing. The studied effects are subdivided into three 
categories: pupils’ attitudes towards the use of computers for learning Span-
ish grammar and for writing in Spanish; pupils’ management of the comput-
ers as writing tools, i.e. their employed writing strategies; the effects of the 
technology use on the language itself in Spanish essays written by the pupils. 
These areas of investigation are dealt with in three articles, which make up 
the main part of the thesis. 

The three articles are based upon studies (with two separate data collec-
tions) performed between 2012 and 2014 at the Swedish upper secondary 
school with pupils studying Spanish as a foreign language. The articles are 
previously published or accepted for publication in international, peer-
reviewed journals. 
 
The first of the three articles – “I prefer to think for myself”: Upper Second-
ary School Pupils’ Attitudes towards Computer-based Spanish Grammar 
Exercises – investigates, through lesson diaries and an online survey, the 
participating pupils’ attitudes towards and perceptions of computer use in 
language learning at large, and specifically of Spanish online grammar exer-
cises as compared to paper-based exercises. 

The pupils (n=26), studying Spanish as a foreign language since approxi-
mately five years, showed mixed attitudes towards using online exercises for 
grammar practice, and had high demands on websites’ interface design and 
user friendliness, as well as for the correctness and reliability of automated 
corrections. A majority of the pupils preferred mixed teaching methods, in-
cluding computer use, teacher-led explanations and the use of paper- and 
pen-based exercises, especially translation tasks between Swedish and Span-
ish. The major advantage of using computers at school was considered to be 
for essay writing and information search, whereas computers, for practical 
reasons, were considered to be of little use for taking notes during lessons. 

Many of the participating pupils appreciated the online grammar exercis-
es’ ability to give fast answers (of a “right or wrong” type), but many pupils 
also complained about the automated corrections’ disability to take into ac-
count alternative ways of saying things in Spanish. Some of the pupils also 
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complained about the fact that the automated corrections sometimes were 
erroneous, and thus considered less reliable than the book- and paper-based 
exercises. All in all, a teaching approach of mixed methods and clear instruc-
tions was recommended. 
 
The second article – El uso de traducción automática y otras estrategias de 
escritura digital en español como lengua extranjera – examines how a group 
of pupils (“the online group”, n=32) used online resources when writing 
essays in Spanish. The main focus of the article is on the pupils’ extensive 
use of online translation services such as Google translate and the similar 
site Lexikon24. 

The writing strategies among the online group pupils, who had free access 
to the Internet, are compared to the strategies of another group (“the offline 
group”, n=25) working without Internet access. Both groups had studied 
Spanish for five years before the study took place. Spanish grades from the 
previous year were examined as background information on the groups’ 
language proficiency levels. Both groups consisted of 75% low-achievers 
and 25% high-achievers, judging from the grades (where pupils of the grade 
levels A and B were considered as high-achievers, grades C, D, E and F as 
low-achievers). 

The most commonly employed strategy in the online group was the use of 
online translation, which to a lesser extent was accompanied by online in-
formation searches, picture searches and the use of online verb conjugation 
sites. Dictionaries, which were available to both groups, were not at all used 
by the online group, and frequently shunned by the offline group, where 
many pupils considered them too difficult and too time-consuming to use. 
On average, 44% of each online group essay was written with the help of 
online translation, and every pupil in the online group recurred to this tech-
nology in every essay. In the offline group, a majority of the pupils also 
managed to access the Internet and use online translation (many using their 
mobile phones), which lead to the necessity to discard 59 offline group es-
says from the analysis. 

The pupils of both groups were aware of the fact that the online transla-
tion may often produce errors, but considered the technology to be able to 
produce better translations than the pupils themselves would have been able 
to do. This was particularly the opinion regarding Spanish sentence structure 
and verb conjugation, areas that many of the participating pupils struggled 
with and where online translation was seen by them as a very helpful writing 
tool. 

In all, the observed writing strategies showed an extensive lack of 
knowledge in the studied language, in the use of printed dictionaries and 
online translation tools, in the language specific handling of the computer 
keyboard and in the pupils’ confidence for their own capabilities of writing 
and, indeed, thinking independently. 
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As for the third article – Online Translation Use in Spanish as a Foreign 
Language Essay Writing: Effects on Fluency, Complexity and Accuracy –, it 
examines some of the discernible effects of the use of online translation on 
the language in the essays written by the same pupils as in the second article. 
The pupils wrote a series of four essays during the autumn term of their sec-
ond year at upper secondary school. The texts written with online translation 
by the online group pupils were compared to texts written without Internet 
access, but with access to printed dictionaries, by the offline group pupils. 
As mentioned above, a large number of offline group essays had to be dis-
carded due to many of the offline group pupils’ accessing the Internet. The 
remaining 112 essays (84 from the online group and 28 from the offline 
group) were analysed for differences in fluency (text length), lexical and 
grammatical complexity, and lexical, orthographical and grammatical accu-
racy. 

Few statistically significant differences could be seen between the online 
and the offline groups. The significant differences concerned grammatical 
and lexical complexity and accuracy. The most clear differences regarded 
spelling and article/noun/adjective congruence (with higher degrees of accu-
racy among the users of online translation), and syntax (with fewer errors 
among the offline group writers, especially concerning larger sentence struc-
ture errors that impeded the comprehensibility of the texts). The grammatical 
complexity was also somewhat higher in the online translation group essays, 
with slightly higher numbers of different verb forms (tenses and moods) 
used, and higher numbers of both independent and dependent clauses. As for 
fluency (text length) and complexity, the differences between the groups 
could be correlated to the pupils’ proficiency in Spanish, whereas no such 
correlation could be seen regarding accuracy. Considering the many gram-
matical errors present in all of the essays, the absence of a correlation be-
tween Spanish grades and levels of accuracy might depend on a general low 
knowledge of Spanish morphology and syntax. 
 
Whereas the first of the three articles showed that the participating pupils did 
enjoy using the computer as a tool for writing essays, but preferred mixing 
methods for other language learning purposes, the second and the third arti-
cle indicated that many of the pupils lacked the required know-how to fully 
be able to make good use of the technology at hand. This included the ability 
to competently use and accurately evaluate automated online translations, as 
well as the ability to handle the computer keyboard effectively (e.g. to be 
able to insert Spanish question marks, ¿, and the letter ñ, or to use common 
short commands to facilitate the writing process). However, it seems appar-
ent that the participating pupils’ abilities to effectively write in Spanish did 
not depend solely on their use or, sometimes, abuse of the employed writing 
tools, but also, and more prominently, on their knowledge of the Spanish 
language itself. It is worth noticing that the use of online translation led to 
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more errors specifically in the areas where the pupils most believed it could 
help them, namely Spanish syntax and verb inflection. That is to say, in the 
areas where pupils most hoped to receive help from the tool and felt that 
their own knowledge was particularly insufficient, the tool gave the most 
misleading advice. This calls first and foremost for an improved teaching 
and learning of the language structures themselves, before any use of transla-
tion technologies can be reliably used. 
 
In the final part of the present work, where the three articles are summarised 
and discussed, the question of learning is addressed. This part of the thesis 
mentions the fact that there are hitherto few, if any, studies produced in the 
field of foreign language writing research that can show unequivocal results 
regarding effects of online translation use on pupils’ language learning. A 
few studies deal with the topic, generally stating that these effects are small 
or non-existent, or anyhow questionable. 

The participating pupils in the three articles, when discussing their views 
on effects on language learning, did generally perceive better learning effects 
when more traditional teaching and writing methods are used, than with 
computer-based methods. According to the participants, writing by hand and 
using “slower” methods such as printed dictionaries makes them think 
through the tasks at hand more thoroughly, and helps the retention of words 
they look up and grammatical forms they work with. This is to some extent 
confirmed in earlier research, but needs to be further studied. As schools 
keep investing in computers for their pupils and teaching staff, effects of 
ubiquitously available tools such as online translation sites on pupils’ per-
formance and long-term language learning need to be addressed as one of 
the most important and urgent topics of current pedagogical research. 
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Abstract 
 
There is an increasing pressure from school leaders in many countries for 
teaching to be based solely on ICT tools. The present study is interested in 
what this does to pupils’ attitudes towards ICT in language classrooms. Is a 
digital monopoly a good way for pupils to learn languages? Is it what they 
want? 

To understand for which tasks students feel that computers are an appro-
priate tool, a qualitative survey mapping upper secondary school pupils’ 
attitudes towards the ICT use for learning Spanish has been conducted. The 
study looks at ICT use for grammar practice. A group of pupils have com-
pleted lesson diaries, reflecting upon web-based grammar exercises, compar-
ing them to paper-based exercises, and a questionnaire survey on general 
attitudes towards ICT in language learning. 

The results indicate that the majority of participating pupils ask for a 
greater variety of tasks and see a need also for traditional forms of grammar 
practice, especially written exercises which give time to reflect upon gram-
mar, syntax and vocabulary. They want ICT use to be an option, not a con-
straint. Many complain on flaws in the design of web-based grammar exer-
cises. This shows a need for more research into the effects of different de-
signs of web-based tools. It also becomes clearer that decision-makers and 
teachers must focus more on the pedagogical purpose of learning tasks and 
that the first question to ask is: “How can I teach this in a way that suits my 
pupils?” rather than: “How can I add more ICT to my teaching?”. 
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Introduction and background 
I am one of many teachers witnessing the ICT revolution reaching our 
schools, as an ambitious 1:1-laptop programme is being implemented in the 
public upper secondary school where I teach. When private schools started 
offering free laptops, it was seen as a way to attract pupils from public 
schools (Lund, 2006, 2007; Odlander, 2007). The current 1:1-
implementation is motivated otherwise: we need to prepare today’s youth for 
tomorrow’s future, increase entrepreneurial thinking and find new teaching 
methods to enhance pupils’ learning (examples from discussions among 
local school authorities). Educational challenges like these are seemingly all 
to be solved by giving computers to the pupils. As is often the case, much 
thinking and dreaming goes on before the computers arrive, but fewer efforts 
are done after that to make something out of the technology (cf. Svärdhagen 
et al., 2011). A worrying tendency, locally but also reported in international 
reports (e.g. Zucker et al., 2005), is the wish to use ICT to save money on 
other teaching material. 
 
Many researchers and opinion-makers seem fairly agreed on the need to use 
ICT in school. Cobo Romaní & Moravec (2011) discuss how Drucker’s 
(1959) vision of the “knowledge worker” has realised itself and that pupils 
need to know how to handle the new technique, an opinion expressed also in 
Motteram (2011). Cobo Romaní and Moravec observe, nevertheless, that 
this does not necessarily mean that ICT is always the best method. The voic-
es heard on ICT in school are, however, mostly focusing on the need of get-
ting more teachers to use ICT, rather than discussing when, how or why 
(from a pedagogical point of view) ICT should be used. 
 Computers are often thought to automatically motivate pupils (Zucker et 
al., 2005; Ware et al., 2006; Kahraman et al., 2011; Edmunds et al., 2012; 
AlAmmary, 2012; Tallvid et al., 2009). According to Usta (2011), however, 
neither traditional nor web-based teaching methods influence on pupils’ 
attitudes towards computers or the Internet; considering this, the methods per 
se would not automatically constitute a motivating (or demotivating) factor; 
what is needed is rather a well-planned and varied teaching adapted to stu-
dent needs and preferences. There are indications that pupils grow weary of 
computers as the charm of the novelty wears off (Wiebe et al., 2010; Lim et 
al., 2006; Warschauer, 1996; Chiu et al., 2013). Few seem to bother, though, 
to ask pupils what they perceive as instructive methods. 
 As Svensson (2008) and others (e.g. Enkvist, 2002, 2011; Roszak, 1994) 
point out, there is sometimes an “almost regularly occurring overconfidence 
in new media” (Svensson, 2008, p. 145, my translation). This overconfi-
dence may be forcing ICT-based teaching methods prematurely on teachers 
and students, thus neglecting other ways of teaching and learning, as well as 
impeding a well thought-out use of ICT tools in classroom practice. Ware et 
al. (2006) stress that, ”Justification for the new uses of technology must be 
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based, not on unmitigated, unrealistic optimism, or on uninformed, a priori 
rejection, but on empirical data matched to particular uses in specific con-
texts.” (p. 4). Chapelle (2011) also says that it is difficult to conclude what 
are the effects of ICT use in language instruction, and Buskqvist et al. (2011) 
write that it is “problematic that implementations of ICT-based forms or 
elements of instruction are based neither on scientific evidence nor are fol-
lowed up by scientific studies” (pp. 68 – 69; my translation). In New Millen-
nium Learners, the OECD admits the “intrinsic difficulty when researching 
the effects of technology on educational performance”, and mentions “in-
conclusive results” (OECD, 2008, p. 7; cf. Rosén, 2012), a view shared by 
Chapelle (2011). According to Nutta (1998), ICT-based grammar instruction 
can be as effective or more so than traditional one, while Lim et al. (2006), 
on the other hand, have found that CALL does not necessarily give better 
results than traditional instruction. Kroksmark (2006) suggests that pupils 
might prefer traditional teaching. Interestingly, Wiebe & Kabata, (2010) 
have found in several studies that teachers perceive ICT use as more useful 
than many pupils do, and Svärdhagen et al. (2011) point out that school 
leaders, in their turn, put more faith in it than teachers do. It may be time to 
find out more about what the pupils who use the technology actually think of 
it. 

Aim of the present study 
A better understanding of pupils’ views on purposeful and instructive ICT 
use in language learning could help us construct better programs and soft-
ware, and make us understand what needs to be studied more (Larsson, 
1986). To be able to perform research on how ICT use changes learning 
outcomes, we first need to gain a better understanding of what pupils do with 
their computers in school, and what their feelings towards these study meth-
ods are (cf. Wiebe & Kabata, 2010). 

According to Ayres (2010), ICT is particularly useful for practicing 
spelling, writing and grammar skills, but less motivating in other cases. The 
present study is particularly interested in situations where ICT can be per-
ceived of as obstructing or disrupting the learning, or simply not functioning 
well, from the pupils’ point of view. This is less studied than ICT as a moti-
vating factor; cf., though, Granath et al. (2008) and Andersson (2010), 
among others. 

The aim of the present study is, thus, to investigate attitudes among Swe-
dish upper secondary school pupils towards ICT use for Spanish grammar 
learning. In order to clarify these opinions, computer-based learning methods 
are compared to “paper-based” methods. This can hopefully contribute to a 
better understanding of learning processes in 1:1 language classrooms and of 
pupils’ views on appropriate ICT use for language learning. 
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The main research questions are: 
 
• When do pupils see computers as an appropriate tool for learning Spanish 

grammar? 
• When do they not see them as appropriate? 
• What didactic and scientific implications can be drawn from these results? 

Methods 
Data were collected at three occasions during the autumn of 2012, using two 
lesson diaries and a questionnaire. In both diaries, the pupils evaluated and 
reflected on the teaching methods and grammar exercises they had worked 
with. The questionnaire, designed according to guidelines in Dörnyei (2010, 
chap. 2), focused on general attitudes towards computer-based and paper-
based grammar learning. The study shows the pupils’ thoughts over a few 
months, thus reducing the issue of attitudinal changes over time (cf. Dörnyei 
and Ushioda, 2011). 
 The diaries and the questionnaire were distributed through a course man-
agement system (CMS)37 used at the school and chosen for practical reasons, 
being already there, ready to be used and known to the pupils. 
 For the lesson work preceding the lesson diaries, online exercises were 
chosen to reflect types of exercises easily accessible on the internet and 
regularly used at the school of current interest.38 The exercises consist of fill-
in-the-blanks, matching, verb conjugations exercises and similar activities, 
which, according to Tomlinson (2011), still make up the major part of self-
access online material for language practice. The paper-based exercises were 
produced by teachers or taken from a Spanish textbook (Vanäs Hedberg, 
Herrador Quero, & Vaccia Izami, 2008), and other commercially available 
material such as Grönwald (1999a, 1999b). The main difference between the 
exercises was that the paper-based ones also contained sentences to translate 
to and from Spanish, which will be further commented on later. 
 The analysis of the lesson diaries and the questionnaire follows a theme-
based qualitative content analysis, inspired by phenomenographic methods 
such as described by Larsson (1986). 

                                                      
37 See www.itslearning.com. “Courseware”, “virtual learning environment”, “learning man-
agement system” are other terms for this kind of platform (Svensson, 2008; Cavus et al., 
2010). 
38 Established through personal experience and discussions during language teachers’ confer-
ences. The online exercises were mainly from http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ 
ave/aveteca.htm and http://www.ver-taal.com/. 

http://www.itslearning.com/
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Participants 
Twenty-six pupils in a group of twenty-seven, age 17, gave their informed 
consent to be part of the study. The average answer rate was 89%. There 
were 6 boys and 21 girls, reflecting the uneven distribution of Swedish lan-
guage students at their level (Lannvik Duregård, 2010). The participants 
being my own pupils, I have avoided to discuss views on learning methods 
or in other ways alter their opinions. A variety of teaching methods has been 
used, involving computers as much as other modalities. It has also been 
clearly pointed out that the study has no relation to grading or other forms of 
assessing their language skills. 
 The group was chosen for its mix of pupils from different study pro-
grammes: the Arts Programme (henceforth “Arts”, 5 pupils); the Business 
Management and Economics Programme (“Economics”, 4 pupils); the Natu-
ral Science Programme (“Science”, 15 pupils); and the International TIME 
Programme 39 (1 pupil). The TIME pupil’s answers are analysed with the 
Science pupils’. It was their sixth year of Spanish studies and their Spanish 
proficiency corresponded approximately to the B1 level of the CEFR scale 
(cf. Skolverket, 2013). They had their own laptops, provided by their 
schools. 

A note on terminology 
Exercises, grammar explanations, etc. in books and on loose sheets of paper 
are referred to as “paper-based”, exercises etc. in digital form as “computer-
based”. The term “online” is used for explanations and exercises on the In-
ternet. The term “ICT” (information and communication technologies) is 
used for discussing not only computers but other digital technologies as well 
(cf. Kern, 2006, p. 185). 

Results and reflections 

Results from Lesson diaries 
The lesson diaries focused on pupils’ perceptions of grammar exercises on 
the Spanish future tense and gerund constructions.40 

According to Edmunds et al. (2012), using the “Technology Acceptance 
Model” developed by Davis (1989), the perceived ease of use and the per-
ceived usefulness influence on the user acceptance of a technology. Bearing 
                                                      
39 This is a Natural Science programme specialising in “telecommunication, IT, media and 
interactive entertainment” (Karlstads kommun, 2012). 
40 These areas were part of the participants’ on-going curriculum. 
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this in mind, the pupils were asked to grade the instructive value of the com-
puter-based exercises, on a Likert-scale from 1 to 5. Diagram 1 shows the 
mean percentage from both diaries. 

 
 
More pupils rated computer-based exercises than paper-based ones “5”, but 
on a whole they preferred the paper-based exercises. Views differed more 
within the computer-based exercise answers. The Science pupils were more 
negative to computer-based exercises than the other pupils. It is unlikely that 
this is due to differing computer skills or experience, as most of the pupils 
considered their computer skills good (Diagram 3). 

The computer-based exercises rated higher in the second diary than in the 
first. The most common rating was still “3”, though, whereas the perceived 
instructive value of the paper-based exercises continued to rate higher than 
the computer-based. The increase in popularity for the online exercises can 
be explained by the fact that they were better structured than the exercises in 
the first lesson diary. Pupil 8 (Science) commented that the instructions were 
easy and that her opinion depended “on the quality of the web-sites”. 

When asked which kind of exercise they generally prefer, (keeping in-
structive value in mind but also considering other criteria such as being fun, 
user friendliness, etc.), the pupils answered as in Diagram 2. (No Economics 
pupils answered this question.) 
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There was a slight preference for paper-based exercises. Some of the motiva-
tions for this were that the pupils felt that they learned better when they 
wrote by hand, that it was easier to focus on the task and that they “sort of 
get the feeling in the hand” (pupil 16, Arts) when writing by hand.41 Every 
Arts pupil but one preferred paper-based exercises, and no one wanted only 
computer-based exercises. Only 6 out of 22 pupils (27%) preferred to use 
only the computer, none of them Arts pupils, while the remaining 73% pre-
ferred to work with paper-based exercises or with a combination. This wish 
for combined teaching methods is in line with Motteram’s (2011) opinion 
that web-resources do not cross out the use of text-books but can be a way to 
enhance them or update their information. These results might also be com-
pared with Wiebe et al. (2010), saying that, “students chose their textbooks 
to be the most effective for materials in their course” (p. 226) and He-
gelheimer et al., (2006) writing that “learners often want to focus on form 
and wish for a pedagogical tool to serve as a reference and an easy-to-use 
resource” (p. 259). 

In the general comments on computer-based and paper-based exercises, 
only one pupil thought that the paper-based exercises were “fun”; many ap-
preciated them, however, seeing them as instructive and presenting them 
with a good opportunity to review old knowledge and learn more. Several 
pupils mentioned the instructive value of tasks involving translation of entire 
sentences, (something rarely seen in computer-based exercises), and asked 
for more of them. In a Swedish school context, this is worth noticing, as the 
national curriculum for foreign languages does not include translation 
(Skolverket, 2013a; cf. Council of Europe, 2001, Chapter 2.1.3). 

                                                      
41 Cf. Longcamp et al. (2008) and Velay et al. (2004a, 2004b), for neurocognitive studies 
where young and adult learners recognised and remembered letters better when they had 
learned them by handwriting, compared to typing on a computer. 
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Several pupils stated that they learned more easily when working with 
pen and paper. Only three pupils believed that they learned more from online 
exercises then from paper-based, and some pointed out that a combination of 
methods is preferable. One pupil (5; Science) said that online exercises facil-
itate revising grammar at home, but others thought that papers are easier to 
save for reviewing. The variation of working with both paper-based and 
computer-based exercises also made it easier for her to work for longer 
without getting tired or bored. Another pupil (2; Science) commented that 
being able to choose from many different types of exercises makes it easier 
to cater for different learning styles. A few pupils preferred the online exer-
cises because they did not have to keep any papers, whereas others wanted 
papers as they felt that it was easier to gather all the papers in one place and 
keep them for reviewing or studying for tests later. 

Results from the Questionnaire survey 
The questionnaire focused on general attitudes towards the use of ICT, com-
pared to paper-based methods. Questions were also asked about general 
computer competence and confidence, and computer use in and outside of 
school. 

Computer competence and general computer use 
As indicated in Diagram 3, a majority of the pupils had high or very high 
confidence in their computer competence. Most of them were frequent com-
puter users at home and at school (Diagrams 4 and 5). Negative attitudes 
towards the use of ICT can apparently not be explained with lack of comput-
er competence or experience, in this study. 
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The pupils used computers mostly in language lessons and social sciences. 
Pupil 21 (Economics) commented that he hardly ever used the computer in 
any subject, except for oral presentations. He preferred to use his 
smartphone, as it can perform everything he needs during the lessons and is 
easier to carry around. He was not alone: most pupils used the computer 
regularly during Spanish lessons (Diagram 6), but 80% also used 
smartphones to look up words or other information. More pedagogical uses 
of the smartphone, such as applications for vocabulary practice or watching 
instructive videos, were rarely found. 
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Four main reasons to explain differences in computer use between subjects 
can be distinguished (Diagram 7). Languages and social sciences involve 
more information search and writing. Several pupils pointed out that it is 
more difficult in some subjects (mathematics, physics, and chemistry) than 
in others to make notes on the computer, as they require drawing of dia-
grams, graphs, etc. The computer use also seems to depend on teachers’ 
preferences and ways of teaching (cf. Svärdhagen & Embretsén, 2011; 
Thullberg & Szekely, 2009). Different schools seemingly have different ICT 
culture; especially the Economics pupils made little use of their computers. 
Whether this depends on teacher beliefs, lack of teacher training, or other 
factors, needs to be further investigated. 
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Some pupils did not clearly link their computer use to specific subjects, but 
rather stated personal reasons for (not) using the computer. Pupil 15 (Sci-
ence) commented that she starts her computer only if the teacher says that it 
is going to be used during the lesson; she preferred not to use it as it makes 
her focus less on the lesson content. Pupil 18 (Science), showing a clear 
aversion to computers, stated that she chooses to use papers, unless the 
teacher tells her to use the computer. An Economics pupil (17) wrote that the 
computer makes storing information from the lessons easier. This can ex-
plain why she preferred to use the computer in subjects where the teachers 
give out digitalised information, but it does not explain why the computer 
use in those particular subjects is elicited by the teachers. 
 
The pupils reported many uses of their computers during the Spanish lessons 
(Diagram 8). Facebook interaction, dreaded by many teachers, was scarce, 
although there was much “lesson irrelevant information search” going on, 
including looking at the online schedule, finding out what is for lunch, 
checking bus time tables etc. Again, reading, writing, searching for infor-
mation and doing exercises were among the main areas of computer use; 
surprisingly, though, essay writing did not score higher. According to War-
schauer et al. (2010), “the greatest impact of individual laptop use is on stu-
dent writing” (p. 221). 
 Few pupils used the computer for making notes, and many expressed 
clearly that they saw great disadvantages in using the computer for this. (On-
ly one pupil stated the opposite.) 
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Advantages and disadvantages of computer or pen/paper use 
As shown in Diagram 9, the most useful use of the computer, according to 
the pupils, is for writing essays (although, as seen in Diagram 8, this use 
could increase among the participants). Almost half of the pupils saw online 
dictionaries as useful, and about a third mentioned grammar exercises and 
information search; even fewer online grammar explanations (they preferred 
explanations by the teacher). Only Economics pupils talked about the use of 
computers for oral presentations, with PowerPoint. Again, this might depend 
on different school or study programme cultures. 
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Diagram 10 shows the areas that the pupils did not see as good for computer 
use. 

 
Making notes was repeatedly commented on in the questionnaire. Many 
pupils found it difficult to make notes on the computer, whereas only one 
preferred to use the computer. Teachers wishing to increase ICT use in their 
classes probably need to take this opinion into account and teach suitable 
techniques for making notes and filing them (be it on computers or by hand). 
Several pupils also wrote that they did not enjoy reading longer texts on the 
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computer, as it was tiring for the eyes. Working on the computer was also 
seen as distracting by some pupils. Grammar explanations are also an area 
not suitable for computer use, according to some pupils, who preferred 
teacher-led oral explanations at the whiteboard and/or individual explana-
tions by their desks. 
 The major advantage of online Spanish grammar exercises (Diagram 11), 
according to many of the pupils, is the instant corrective feedback. One of 
the Science pupils also mentioned the spell checker function in Word as an 
advantage. 

 
 

 
In a study on electronic feedback and development of writing skills in a sec-
ond language, Ware et al. (2006) conclude, though, that automated grammar 
feedback has unclear influences on students’ writing skills. Pupils’ reactions 
to this type of automated correction may be further researched. Many pupils 
enjoyed the automatic feedback but were aware of its drawbacks, and com-
mented that without the automatic correction they were forced to think more 
for themselves, and performed the paper-based exercises with greater care. 
 
Features such as big variety of exercises to choose from and repeatability 
(without having to use an eraser) were also mentioned as advantages of 
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computer-based exercises, as opposed to typical paper features (Diagrams 12 
and 13). 

 
Several pupils conveyed strong opinions on advantages of paper-based exer-
cises. Pupil 9 (Science): “there’s no automatic correction [and] you have to 
know what you’re doing”. Pupil 18 (Science): “you get a very concrete feel-
ing, and it absolutely [enters] your brain a hundred per cent faster, when 
things are in paper-form. You can quickly ask the teacher or look things up 
on the internet if you’ve made a mistake.” Pupil 14 (Science): “I feel that I 
learn the spelling better if I can write by hand instead of using the comput-
er”. Pupil 17 (Economics) also mentions spelling, and that it is an advantage 
to have to think for yourself instead of getting the correct spelling from the 
spell checker in Word. Pupil 16 (Arts) says, “I get a better feeling for the 
grammar when I write by hand” and “I also think it’s important to keep writ-
ing by hand so that we don’t lose it completely just because the computers 
soon take over”. 
 Several pupils liked the auto-correction feature of many online exercises, 
but here, pupils 23 and 13 (Science) said that it is good for learning to have 
to do your own corrections or revisions. 
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Some pupils mentioned the possibility to review online exercises at home as 
an advantage of computer-based exercises. Nevertheless, when it comes to 
perceived disadvantages of computer-based exercises (Diagram 13), several 
pupils pointed out that in order to review the content of many online exercis-
es at a later occasion, you must do them all over again, something not need-
ed with paper-based exercises. They also found computers distracting (either 
because they were tempted to do other things online, or because the exercis-
es themselves were distracting due to bad structure, irrelevant pictures or 
other design flaws). Unclear grammar explanations or instructions can also 
be confusing and take attention away from the instructive purpose of the 
exercise – pupil 10 (Arts) explained how she sometimes focused more on the 
exercise layout than on its content. To cite Brett et al. (2011), “Teaching 
material’s design stands out as one of the important questions for pupils, 
both in paper format and online”. 

Errors in feedback, online dictionaries or translation sites also annoyed 
the pupils. Pupil 18 (Science), wrote, “Google translate [...], it’s the worst 
thing I know! Many times it absolutely doesn’t work, many times the sen-
tences are incorrectly constructed. I prefer to think for myself!”. Discussing 
advantages and drawbacks of using interactive whiteboards and multimedia 
in language classrooms, Cutrim Schmid (2008) raise similar thoughts among 
pupils, pointing out that the technology does provide them with easy answers 
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but makes them think less for themselves, thus not evolving their imagina-
tion or learning strategies. 

 
 
Many pupils saw the fact that papers are easy to lose or forget as the main 
drawback of paper-based exercises (Diagram 14). Pupil 10 (Arts) pointed 
out, however, that it is up to the pupil not to lose papers and that he/she can 
purchase a loose-leaf binder. 

Pupil 20 (Science) found it boring to correct the exercises manually, say-
ing that this leads to not doing any corrections and thus not learning as 
much. Pupil 11 (Arts) had similar thoughts and mentioned that manual cor-
rections are time consuming. Pupil 23 (Science) also thought that paper-
based exercises are boring, since “most of the things you do at school are 
done in paper-form”, and she said that this made her less focused. Pupil 12 
(Arts) said that paper-based exercises generally are less individualised. 

Recommendations for the use of computers or paper and pen 
The pupils’ most frequent recommendations for computer-based grammar 
exercises design (Diagram 15) focus on layout, instructions and feedback. 
The design of exercises influenced greatly on several pupils’ opinions on 
whether they were useful (cf. Brett et al., 2011). The researcher could argua-
bly have found better exercises; however, as mentioned before, efforts were 
made not only to find exercises with a clear layout and a well thought-out 
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instructional purpose, but also to choose material reflecting what is actually 
used and easily accessible for teachers. 

 
 
Again, many pupils appreciated the instant corrective feedback. However, 
automated correction might be most appropriate as a complement to tradi-
tional corrections, as the interactive parts of ordinary feedback from a teach-
er ought not be underestimated (Ware et al., 2006). Several pupils stressed 
that the automatic correction is only useful if the feedback is correct (which 
was not always the case), and if it is not too “picky”, i.e. that variations or 
synonyms should be allowed.42 

The most frequent recommendations for design of paper-based grammar 
exercises are shown in Diagram 16. 

                                                      
42 A good example is an exercise asking pupils to conjugate verbs in the “you”-form. Spanish 
has five verb endings translatable as “you”. Erroneous corrections were not uncommon. 
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The diagram sums up some of the main points of the questionnaire and the 
diaries: pupils prefer varied learning material, with well-structured and easi-
ly understood exercises that force them to use their mental capacities, 
providing them with good explanations of the grammar to learn. They like 
“fill-in-the-blanks”, although not few pupils expressed the feeling that they 
learn more, better or faster when writing by hand (making notes, doing exer-
cises, translating, writing essays) as this makes them think more. The pupils 
also asked for more written exercises, computerised or by hand, such as 
translations and essay writing. 

Conclusions and discussion 
The main research questions in the present study were: 
 

• When do pupils see computers as an appropriate tool for learning 
Spanish grammar? 

• When do they not see them as appropriate? 
• What didactic and scientific implications can be drawn from these 

results? 
 
To the pupils, some things seem more important than others in computer-
based grammar exercises: the corrective feedback (preferably instant, but not 
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too picky; it must on the other hand make no mistakes); the interface design 
(not confusing or distracting, and providing clear instructions). Many of the 
participants, thus, enjoyed online grammar exercises, if they are well struc-
tured, instructive and provide accurate automatic corrective feedback with 
explanations to the errors. If these wishes for online exercises design are to 
be met, teachers (and/or pupils) need to be able to modify the exercises, as 
much of the available material is poorly constructed (Kervin & Derewianka, 
2011; Motteram, 2011; Pegrum, 2009). The question is whether teachers are 
– or feel – competent to do so, and if they can find the time for it. If Tomlin-
son (2011) is correct that these kinds of auto-corrected exercises function 
best for pupils who learn easily on their own, but less for others who need 
more teacher explanations, schools need to be aware and not put too much 
faith in them. 
 Rosen (2010) writes that pupils “thrive on multimedia, multitasking, so-
cial environments for every aspect of their lives except education” and that 
“we must find new tools to engage our students and help them learn in ways 
that work for them and for teachers” (pp. 3 – 5). The present study contra-
dicts this somewhat, as the participants appreciated traditional learning and 
teaching styles when they were challenging and well thought-through. One 
might ask, as Roszak (1994), if “the curriculum [is] to adapt to the computer, 
or the computer to the curriculum?” (p. 52). 
 The participating pupils saw computers as useful for writing essays, 
searching for information and using online dictionaries. These might be the 
areas of language instruction most suitable for ICT-based learning. As for 
online dictionaries, it is important that pupils learn how to use them (as well 
as printed dictionaries), and which ones are reliable. School authorities 
should invest in good digital dictionaries – probably also for mobile phones 
– rather than suggest that teachers and pupils rely on non-cost online alterna-
tives. The results of Chiu et al. (2013), finding that the retention of new 
words is better when pupils have used printed dictionaries, compared to elec-
tronic versions of the same dictionaries, ought probably to be taken into ac-
count as well. 
 Most of the pupils saw computers as less useful for making notes. Teach-
ers may teach them better ways to make notes and to file information, if it is 
desirable that computers be used more. Considering, however, that not few 
pupils stated clearly that they learn more easily and retain the knowledge 
better when writing by hand, schools should ask themselves whether com-
puter use is more important than pupils’ learning. An open dialogue in the 
language classroom on learning methods and their advantages or disad-
vantages may be recommended. 
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Further research suggestions 
The present study does not claim to provide any absolute answers to how or 
when to use ICT-based teaching methods in the language classroom, but 
indicates, nevertheless, several paths to follow in future research and for 
teachers to consider in their daily teaching practice. The field of teaching 
material design would benefit from further studies, especially comparing the 
effects of different designs on pupils’ attitudes and reactions and the way the 
design influence on pupils’ interactions with the exercises and their experi-
enced learning outcome.43 Multimodal studies could further elucidate how 
pupils interact with different learning methods in the language classroom, 
and for what purposes. 
 Further studies on how pupils use and perceive automated corrective 
feedback would be interesting, especially in the context of vocabulary and 
grammar practice, where few studies have been conducted. Compared out-
comes of vocabulary and grammar learning using online exercises and exer-
cises written by hand would be of great interest. 
 Another perspective benefitting from further studies might be the oppo-
site of the one adopted here: teacher incentives to use ICT in the language 
classroom. Which ICT practices do teachers choose (or not choose), and 
why? Mechanisms directing teachers’ choice of teaching methods are highly 
interesting in an era where ICT is often seen as the big promising solution to 
declining pupil performances. Are choices consciously made or do schools 
succumb to prevailing ideas and computer company lobbyists? 
 
  

                                                      
43 It is very difficult to evaluate actual learning outcome of a given modality or technique, 
considering the many other factors involved in any learning situation. Experienced learning 
outcome may on the other hand have much to say about the appropriateness of different teach-
ing methods. 
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Aplicada (62), december 2015. Texten återges med tillstånd av redaktör Ma-
rianne Åkerlund. 

  



95 
 

El uso de traducción automática y otras        
estrategias de escritura digital en español 
como lengua extranjera 

 
Kent Fredholm 
Departamento de Enseñanza de Lenguas Modernas, Universidad de 
Estocolmo 
 
Dirección de correo electrónico: 
Kent.Fredholm@isd.su.se 
 
  



96 
 

Resumen 
 
Este estudio examina el empleo de las TIC entre 57 estudiantes suecos de 
ELE escribiendo cuatro redacciones en ordenadores, la mitad con acceso 
libre a internet. Las actitudes hacia las TIC son clarificadas a través de entre-
vistas y un cuestionario. Las estrategias de escritura fueron captadas median-
te grabaciones de las pantallas, mostrando un uso extenso de traducción au-
tomática. Los estudiantes –conscientes de las limitaciones de las tecnolo-
gías– recurrieron a varias estrategias para controlar y mejorar las traduccio-
nes, mostrando gran capacidad para utilizar la tecnología por producir textos 
con rapidez, aunque con importantes deficiencias en cuanto a gramática, 
sintaxis e inteligibilidad. Los errores señalan importantes lagunas metalin-
güísticas, dificultando o impidiendo un uso apropiado de las tecnologías y la 
posibilidad de componer textos coherentes. Los resultados indican la necesi-
dad de mejores conocimientos de gramática, sintaxis y léxico para que los 
alumnos puedan utilizar las posibilidades de la tecnología. 
 
 
Abstract 
 
This study examines the use of ICT among 57 Swedish pupils of Spanish as 
a foreign language while writing four essays on computers, half of which 
with free access to the Internet. Their attitudes towards the use of the tech-
nologies are clarified in interviews and a written survey. The writing strate-
gies employed were captured with screencasts, which showed an extensive 
use of online translation. The pupils – well aware of the limitations of the 
technologies – resorted to several strategies to check and improve the trans-
lations, and proved quite capable of using the technology in order to produce 
texts rapidly, albeit with important deficiencies in terms of grammar, syntax 
and intelligibility. The errors also indicate important gaps in many pupils’ 
metalinguistic knowledge, impairing or precluding not only an adequate use 
of technologies, but also their ability to write a coherent text. The results 
point to a need for increased knowledge of grammar, syntax and vocabulary 
in order for the pupils to be able to use the technology appropriately. 
 
Palabras clave 
 

TIC, traductores en línea, escritura en lenguas extranjeras, ELE, gramática, 
actitudes 
 
Key Words 
 

ICT, online translation, foreign language writing, Spanish as a foreign lan-
guage, grammar, attitudes  
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Introducción 
El español como lengua extranjera (ELE) fue introducida en la escuela se-
cundaria sueca en 1994. Actualmente, la mitad de los alumnos eligen estu-
diar ELE como segunda lengua extranjera (después del inglés que es obliga-
torio), mientras disminuye el número de alumnos de los idiomas tradicio-
nalmente estudiados: francés o alemán (Lodeiro & Matti, 2014; Francia & 
Riis, 2013; Skolverket, 2013b; Petersson, 2012; Skolinspektionen, 2010). 
Pese a la popularidad del idioma, el conocimiento del español de los estu-
diantes suecos es bajo, sobre todo en cuanto a la escritura. En el primer estu-
dio europeo sobre los conocimientos de lenguas extranjeras entre alumnos 
europeos, un 45% no alcanzó el nivel básico A1 del Marco común europeo 
de referencia para las lenguas (European Commission, 2012; Skolverket, 
2012; Consejo de Europa, 2001; Lodeiro & Matti, 2014; cf. Erickson & 
Lodeiro, 2012). Se necesita por lo tanto más investigación sobre el estado de 
la enseñanza del español en Suecia, particularmente en cuanto a la escritura, 
un campo tal vez desatendido durante las últimas décadas a favor de la com-
petencia oral (cf. p.ej. Ciapuscio, 2002; Cadierno, 1995). 
 Según Warschauer (2010), el uso del ordenador puede facilitar y mejorar 
la escritura. A menudo, los ordenadores son vistos como un recurso que so-
lucionará automáticamente los problemas de la escuela (cf. Buckingham, 
2011). Sin embargo, cabe recordar que el éxito depende del uso apropiado en 
la enseñanza. Para entender por qué un método funciona (o no), hay que 
investigar cómo es usado por los alumnos (Hawisher & Selfe, 1991). Recor-
demos también que varios estudios (p.ej. Beastall, 2006; cf. Buckingham, 
2011) indican que el uso de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) no motiva automáticamente a todos los alumnos, y que hay muchos 
jóvenes que no manejan bien la tecnología, en contraste con las ideas 
prenskianas de los “indígenas digitales” (Prensky, 2012; cf. Buckingham, 
2011, para una crítica contra Prensky). 
 En otro estudio sobre actitudes hacia las TIC en la enseñanza del ELE 
(Fredholm, 2014), los estudiantes preferían usar el ordenador sobre todo para 
escribir redacciones y para buscar información. El presente estudio está en-
focado en el uso de los ordenadores por los estudiantes cuando escriben, un 
enfoque importante según Wiebe & Kabata (2010), en el que se sostiene que 
los profesores no entienden cómo los estudiantes usan la tecnología, y que 
los estudiantes no entienden el objetivo de los profesores para usar las TIC 
en la enseñanza (cf. Edmunds, Thorpe & Conole, 2012). 
 Falta investigación sobre el uso de traducción automática (TA) en la en-
señanza de escritura de lenguas extranjeras (cf. Cimasko & Reichelt, 2011, 
cap. 1), aunque el número de estudios va aumentando. El mayor estudio 
hasta ahora sobre el empleo de TA y sus efectos sobre los textos es proba-
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blemente la tesis doctoral de O’Neill (2012), que examina diferencias entre 
redacciones escritas (en francés) con o sin la ayuda de traductores en línea.44 
 O’Neill muestra que la TA a veces da mejores textos, en cuanto a inteli-
gibilidad, gramática, ortografía y contenido, pero ninguna diferencia en lo 
que concierne a la calidad global de los textos. Menciona también la posibi-
lidad de que la TA no favorezca el aprendizaje. 
 Niño (2009, 2008) recomienda que los profesores les muestren a los 
alumnos ejemplos de cómo la TA puede ser utilizada, y cómo no se debería 
emplearla, y Clifford, Merschel & Munné (2013) sugieren una discusión más 
matizada sobre el papel de esta tecnología en el aprendizaje de idiomas. Lar-
son-Guenette (2013) constata que muchos estudiantes eligen usar recursos en 
línea sobre todo porque son herramientas eficaces que reducen el tiempo 
requerido para hacer varias tareas, y sugiere que los profesores discutan el 
uso de tecnología con los alumnos para que puedan elegir métodos de apren-
dizaje apropiados. Luton (2003) se opone claramente al uso de TA en clases 
para principiantes e intermedios, diciendo sin embargo que la tecnología 
merece ser discutida y problematizada en clases más avanzadas. 
 En cuanto al uso del control de gramática de Microsoft Word, Leacock, 
Chodorow, Gamon & Tetreault (2010) observan que hay pocos estudios 
sobre efectos longitudinales. McGee & Ericsson (2002) critican su uso, 
mientras Potter & Fuller (2008) ven empleos posibles para esta herramienta, 
aunque dicen que los alumnos necesitan conocer la gramática para poder 
utilizar bien la tecnología. 

Objetivos del estudio 
El objetivo principal del presente estudio es investigar cómo utilizan los 
estudiantes los recursos digitales disponibles para escribir en ELE. El segun-
do objetivo es el de capturar las actitudes hacia el uso de esos recursos por 
parte de los alumnos, perspectiva a veces marginalizada (Buckingham, 2011; 
Gemma, 2013), con el fin de mejorar la comprensión de su empleo de las 
TIC. El estudio se concentra en lo que hacen los alumnos, en un intento de 
indagar “lo que producen realmente los alumnos con la tecnología y no lo 
que la tecnología en sí puede permitir producir”45 (Atlan, 2000: 116). Las 
cuestiones centrales en el presente estudio son por lo tanto: 
 
                                                      
44 O’Neill distingue entre machine translation, traducciones automáticas a través de una TIC, 
a veces restringidas al uso de traductores profesionales, y online translation, servicios de 
traducción (normalmente gratuitos) en línea, accesibles a todos. Larson-Guenette (2013) y 
Williams (2006) refieren a los traductores en línea con el término web-based machine transla-
tion. En este estudio nos referimos únicamente a los servicios gratuitos en internet, sin hacer 
ninguna distinción entre traducción automática y traductores en línea. 
45 “[C]e que les étudiants accomplissent réellement avec la technologie et non pas sur ce que 
la technologie en soi peut permettre d’accomplir” (nuestra traducción). 
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• ¿Qué hacen los estudiantes con acceso libre a internet al escribir un texto 
en ELE? 

• ¿Cuáles son las actitudes de los alumnos hacia las estrategias usadas du-
rante la escritura? 

 
A través del estudio daremos también una imagen de los conocimientos del 
ELE y del uso de las TIC de los participantes y realzaremos algunas implica-
ciones didácticas.46 

Participantes, métodos y materiales  

Participantes 
En el estudio inicialmente participaron 57 alumnos (edades 17 – 18 años) de 
dos grupos (“A” con 32 alumnos y “B” con 27), estudiando ciencias sociales 
en un instituto de bachillerato en una ciudad de medio tamaño en el oeste de 
Suecia. Dieciocho alumnos del grupo B fueron descartados ya que no habían 
seguido las instrucciones. El instituto es una escuela 1x1, o sea todos los 
alumnos tienen un ordenador portátil. Al comenzar el estudio, la mayoría de 
los alumnos llevaba cinco años estudiando el español, algunos pocos un año 
menos. En cuanto a las notas del año anterior, el grupo A tenía un promedio 
algo más alto (15.8) del grupo B (12.5), que contaba con un número mayor 
de las notas más bajas, pero también de las más altas.47 

Métodos y materiales 
Durante el semestre de otoño del 2013 los alumnos escribieron cuatro redac-
ciones, usando sus ordenadores portátiles. En los ordenadores del grupo A 
fue instalado el control de gramática y de ortografía de Microsoft Word. Los 
alumnos de este grupo tenían acceso libre a internet y a diccionarios impre-
sos (Benson, Strandvik & Santos Melero, 2000); el grupo B también utilizó 
ordenadores, pero sin permiso para acceder a internet. Tenía los mismos 
diccionarios que el grupo A. Discutiremos sobre todo lo que vimos en el 
grupo A, con algunas comparaciones al grupo B. 
 Los estudiantes tuvieron cinco minutos para leer las instrucciones y me-
dia hora para escribir. Las pantallas de 33 estudiantes, de ambos grupos, 
fueron grabadas con el programa screencast-o-matic.48 Las redacciones y las 

                                                      
46 Un análisis detallado de los errores de gramática y sintaxis más frecuentes de las redaccio-
nes será publicado en otro artículo. 
47 Las notas suecas van desde F que vale 0 puntos hasta A (20 puntos). 15.8 equivaldría a una 
C, 12.5 a una D. 
48 Véase www.screencast-o-matic.com. 
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grabaciones fueron entregadas en la plataforma digital de aprendizaje usada 
en el instituto. 49 
 Las tareas fueron elegidas para reflejar géneros literarios presentes en el 
currículum nacional de lenguas modernas (Skolverket, 2014b). Se trataba, en 
resumidas cuentas, de: 
 
• Responder a una carta de un joven cuyos amigos se interesan sólo por el 

alcohol, mientras que él preferiría hacer otras cosas. 
• Contar la historia de Caperucita Roja como si el escritor fuese la heroína 

del cuento, narrándole la aventura a su nieto sesenta años más tarde. 
• Discutir las tradiciones y las costumbres del país de origen del escritor50, 

comentando cómo han cambiado o deberían cambiar. 
• Escribir un artículo de debate sobre la escuela sueca, comparando la de 

ayer con la de hoy y explicando cómo debería ser la escuela de mañana. 
 
En total fueron recogidas 112 redacciones. Como promedio, una redacción 
del grupo A contaba con 135 palabras, una del grupo B con 113 (una dife-
rencia estadísticamente no significativa). Los textos del grupo B tenían más 
errores de ortografía, de congruencia y de artículos, mientras los del grupo A 
contaban con más errores de verbos, conjunciones y sintaxis. En cuanto al 
léxico, el del grupo A parece algo más variado, aunque las diferencias son 
difícilmente perceptibles. 
 Después de la cuarta redacción, se les pidió a los estudiantes que respon-
dieran a un cuestionario. Veinte alumnos del grupo A y veintitrés del grupo 
B respondieron, o sea un 75 % de los participantes. Seis alumnos del grupo 
A y siete del grupo B fueron también entrevistados. El enfoque principal del 
cuestionario y de las entrevistas era la percepción de los estudiantes sobre las 
estrategias utilizadas durante la escritura. 

Normas de transcripción de las grabaciones 
En lo siguiente, para dar ejemplos de las grabaciones, nos serviremos de 
estas convenciones: 
 
• Una flecha → indica el resultado de una traducción automática. 
• Palabras subrayadas fueron traducidas con la ayuda de un traductor en 

línea. 
• PALABRAS EN VERSALITAS fueron escritas por los alumnos. 
• VERSALITAS CURSIVAS indican palabras suecas o inglesas escritas por los 

alumnos. 
                                                      
49 Véase www.itslearning.com. 
50 La mayoría de los alumnos era de origen sueca. De los participantes que entregaron redac-
ciones, todos eran suecos salvo algunos pocos de origen mixta sueca y de otro país. Nadie 
escribió de otro país que Suecia. 
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Nos referiremos a alumnos elegidos como ejemplos típicos o interesantes 
con la letra del grupo y un número, p. ej. “A1” para la alumna 1 del grupo A. 
Dos puntos seguidos por un número adicional indicarán de qué redacción se 
trata: “A1:3” sería por lo tanto la tercera redacción de la alumna A1. 

Estrategias de escritura 
Con la palabra estrategia, nos referimos a todas las acciones utilizadas por 
los participantes para lograr escribir una redacción en español sobre un tema 
específico en un tiempo delimitado. (Para una discusión sobre el empleo del 
término estrategia, cf. Manchón, 2001.) Las estrategias observadas pueden 
ser resumidas en las siguientes categorías: 
 

• Estrategias digitales: 
 Uso de servicios de traductores en línea y de diccionarios en línea  
 Uso de otros recursos en internet 
 Uso del control de gramática y de ortografía en Microsoft Word 

• Estrategias no digitales: 
 Uso de diccionarios impresos y de compendios de vocabulario y/o 

de gramática 

Estrategias digitales 
Las estrategias digitales eran las más frecuentemente usadas, y son las estra-
tegias en las cuales nos concentraremos. Entre ellas, el recurrir a servicios de 
TA era la estrategia más elegida. Antes del inicio de la primera redacción, 
una de las primeras preguntas de los alumnos fue si estaba permitido usar 
traductores en línea. El investigador pidió a los alumnos que escribieran 
como lo habían hecho con anterioridad.51 

El uso de traducción automática 
Todos los participantes del grupo A usaron TA, sobre todo Google traduc-
tor52 (GT) y el sitio parecido Lexikon24 (L24).53 El 63% de los alumnos del 
grupo A estimó que había usado TA para escribir la mitad o más de cada 
                                                      
51 Se puede discutir la “normalidad” del empleo de la traducción automática, considerando 
que muchos profesores prohíben cada uso de esta tecnología en sus clases. Sin embargo, el 
objetivo del estudio es investigar cómo son utilizadas las TIC por alumnos que tengan libre 
acceso a internet. 
52 Google traductor es la versión española del sitio (http://translate.google.es/). Los partici-
pantes usaron la versión sueca, Google översätt (http://translate.google.se/), o la inglesa, 
Google translate (http://translate. google.com/). La única diferencia entre los sitios es el 
idioma del interfaz. 
53 Véase http://www.lexikon24.nu/. 

http://www.lexikon24.nu/
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texto. Por término medio, en este grupo, un 44% de las palabras fueron tra-
ducidas automáticamente, desde el 6% en una redacción hasta el 100% en 
otra. Muchos alumnos tradujeron también las instrucciones para poderlas 
entender, estrategia observada también por Clifford, Merschel & Munné 
(2013) y Larson-Guenette (2013). 
 Un 16% de los alumnos del grupo A y un 23% del grupo B declararon 
que habían usado no sólo los ordenadores sino también sus móviles para 
buscar palabras. Que este uso sea mayor en el grupo B no sorprende, dado 
que no tenía permiso de acceder a internet. Como dijimos antes, las redac-
ciones de estos alumnos del grupo B fueron descartadas. 

¿Palabras, frases o párrafos? – El camino desde el sueco al español 
El empleo de TA se puede subdividir en la traducción de palabras sueltas, la 
de frases o colocaciones, y la de párrafos enteros. En el estudio de O’Neill 
(2012), los participantes usaron TA sobre todo para traducir palabras sueltas 
y, con menor frecuencia, frases o párrafos, pero también para controlar sin-
taxis, gramática y ortografía. En Clifford, Merschel & Munné (2013) los 
estudiantes utilizaron la tecnología sobre todo para traducir palabras sueltas. 
En el presente estudio, la TA fue utilizada para buscar palabras y para con-
trolar lo que los estudiantes habían ya escrito en español (traduciéndolo al 
sueco), un uso menos común en O’Neill.  
 La traducción de palabras sueltas era considerada por muchos de los 
alumnos como la estrategia más segura para buscar palabras desconocidas, y 
fue utilizada también para verificar palabras ya conocidas. Aunque fuese 
vista como un método seguro, no fue muy empleada. Sobre todo cuando 
faltaba el contexto, la TA dio traducciones incoherentes. 
 Muchos alumnos prefirieron traducir frases breves en lugar de palabras 
sueltas. Algunas veces fue una estrategia buena (considerado el resultado 
gramatical y sintáctico). Especialmente el alumno A30 manejó bien este 
modo de trabajar con la TA. Escribió casi la totalidad de sus textos insertan-
do frase por frase en GT, observando bien las traducciones alternativas dis-
ponibles en GT y cambiando las frases hasta que llegase a una traducción 
convincente. Se trata de un alumno de la segunda nota más alta (B) y que 
conocía ya bastante bien el español. Sus textos estaban bien estructurados, 
con pocos errores. Otros alumnos usaron la misma estrategia con resultados 
peores, a menudo aceptando traducciones literales contextual y sintáctica-
mente inadecuadas. 
 Pocos alumnos tradujeron párrafos o textos enteros. A3 copió un diálogo 
de Caperucita Roja encontrado en internet traduciéndolo en L24 con varios 
errores sintácticos. Otro ejemplo es la redacción A21:2 (de 120 palabras) 
escrita directamente en GT, traducida en su totalidad, copiada en un docu-
mento Word que en seguida fue salvada y entregada. La escritura duró poco 
más de cinco minutos. 
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Estrategias para asegurar que una traducción sea lo menos incorrecta 
posible 
Otras estrategias conectadas al empleo de TA consisten en el uso de múlti-
ples traductores y otros métodos para averiguar la exactitud de una traduc-
ción. Los alumnos mostraron así que eran muy conscientes de que las tra-
ducciones podían contener errores lexicales y gramaticales, lo que también 
comentaron en las entrevistas y en el cuestionario. 
 La mayoría prefirió utilizar un solo traductor en línea (GT o L24), consi-
derando el uno o el otro más confiable. GT fue el más frecuentemente utili-
zado. Pocos alumnos trabajaron con ambos sitios, y muy pocos recurrieron a 
otros servicios, como el diccionario electrónico Lexin54 o el traductor bab.la. 
Según las entrevistas, GT era considerado más confiable para traducir frases 
enteras, mientras que L24 era visto como mejor para la traducción de pala-
bras sueltas; esto no impedía que algunos alumnos utilizaran L24 para tradu-
cir frases. Algunos comentaron que apreciaban la posibilidad en GT de con-
sultar alternativas a la traducción propuesta (colocando el cursor encima de 
una parte de la frase traducida). 
 Muchos alumnos utilizaron TA para controlar palabras que ya conocían o 
que habían ya traducido, verificando que fuesen correctas. A veces recurrie-
ron a dos traductores distintos, si la primera traducción no parecía correcta. 
Algunos tradujeron también al sueco el texto español que habían escrito, 
para controlar que expresara lo que querían decir. 
 Hubo también ejemplos de estrategias más avanzadas, como el uso de la 
función de búsqueda de sinónimos de Word o de varios sitios para encontrar 
palabras más exactas. Una estrategia común consistía en reescribir frases en 
el traductor en línea, cambiando una o más palabras hasta llegar a una ver-
sión cuya traducción pareció buena. Retraduciendo así una frase al sueco se 
podía ver qué cambios suscitó el reemplazo de distintas palabras en la frase 
española. Esto resultó muy eficaz para algunos estudiantes, p. ej. A2 que 
cambió su texto hasta que los tiempos verbales fueran más correctos. Sin 
embargo, las ocasiones donde los alumnos lograron utilizar bien la tecnolo-
gía eran pocas. 

El uso del inglés 
Algunos alumnos utilizaron el inglés cuando una primera traducción del 
sueco les parecía errónea. En las entrevistas mencionaron que las traduccio-
nes hechas del inglés parecían más fidedignas. Así, A17 adoptó este idioma 
para controlar el sentido de preposiciones como “a” y “de”, y A6 usó la pa-
labra inglesa THINK (“pensar”) → pensar después de que el sueco TYCKER 
(“pienso, opino”) fue traducido → votar por GT. 

                                                      
54 Véase http://lexin2.nada.kth.se/lexin/. Este diccionario producido por el Instituto nacional 
de lenguas y folclore (Institutet för språk och folkminnen) y el Real Instituto de Tecnología 
(Kungliga Tekniska Högskolan) para la enseñanza de sueco como segunda lengua incluye 
quince idiomas minoritarios hablados en Suecia (incluso el español). 

http://www.bab.la/
http://lexin2.nada.kth.se/lexin/
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El uso de otros recursos en internet 
Muy pocos alumnos recurrieron a otros recursos en internet, lo que, quizás, 
contradice en parte la hipótesis mencionada en O’Neill (2012) de que el uso 
de TA conllevaría un mayor foco en el contenido. Algunos alumnos busca-
ron información sobre la trama de Caperucita Roja para la segunda redac-
ción, p. ej. A26 que utilizó el blog de una maestra preescolar.55 
 A16 y A30 verificaron la conjugación de varios verbos en 
www.linguaweb.com, y A24 recurrió a un sitio semejante, 
www.easytrans.org, para conjugar los verbos tener, estar y comer. Encontró 
el sitio a través de una búsqueda en Google. 
 Al no lograr encontrar una traducción convincente de ELLER (“o”), ni de 
VILJA (“querer”) en GT, A1 recurrió a un sitio donde estudiantes publican sus 
listas de palabras, www.glosor.eu. Otros sitios utilizados por algunos pocos 
alumnos fueron synonym.se (un diccionario sueco de sinónimos) y Wikipe-
dia, donde A3 buscó explicaciones de palabras cuyas traducciones en L24 y 
GT no le convencieron, p. ej. → Nochebuena (buscando “Navidad”); ha-
biendo encontrado un artículo apropiado en sueco, cambió el idioma del sitio 
al español. A3 se sirvió también de la búsqueda de imágenes de Google para 
comprobar qué era una “salchicha” y un “cinturón”. A28 recurrió a Google 
para verificar la fecha de la fiesta de santa Lucía, una tradición sueca. 

El uso del control de gramática y de ortografía en Microsoft Word 
Durante la primera redacción, los alumnos del grupo A controlaron pocas 
veces las palabras marcadas por el control de gramática y de ortografía, 
mientras que en lo sucesivo consultaron con mayor frecuencia las sugeren-
cias del programa. Muchos comentaron que les había ayudado frecuente-
mente a corregir la ortografía. Las grabaciones revelan que muchas palabras 
fueron corregidas automáticamente por el programa, sobre todo en casos 
como letras mayúsculas y tildes omitidas, lo que indudablemente redujo el 
número de errores; sin embargo, cabe recordar que “un sistema que mejore 
los documentos no es necesariamente un sistema que mejore los escritores” 
(Leacock, Chodorow, Gamon & Tetreault, 2010:100).56 
 Algunos alumnos opinaron también que el control de gramática les había 
asistido en la corrección de formas verbales erróneas, pero resulta menos 
plausible considerando el gran número de errores morfológicos presentes en 
las redacciones, un 57% de todos los errores. Se ven pocas correcciones de 
este tipo de errores en las grabaciones. 

Problemas relacionados con el manejo de la tecnología 
Los alumnos más competentes en el idioma eran también los que mejor ma-
nejaban la tecnología, sobre todo para controlar y revisar las traducciones. 
                                                      
55 Véase mariaslekrum.bloggplatsen.se. 
56 “A system that improves documents is not necessarily a system that improves writers.” 
(Nuestra traducción.) 

http://www.glosor.eu/
http://www.synonym.se/
http://www.mariaslekrum.bloggplatsen.se/


105 
 

Esto no significa que no cometían errores, aunque sus textos fueron menos 
incomprensibles. A30 era uno de los muy pocos que lograron usar bien la 
tecnología. Sus redacciones eran bastante buenas en cuanto a contenido, 
estructura y argumentación y contenían pocos errores, aunque utilizó GT 
para escribir casi todo el texto. Sin embargo, es digno de atención que un 
alumno con la segunda nota más alta use TA para traducir “den är” (“es”). 
 Usando comandos rápidos, algunos alumnos podían copiar muy veloz-
mente frases traducidas e insertarlas en los textos. Aunque manejaran efi-
cazmente la tecnología, a veces esto resultó en frases confusas o incompren-
sibles. De vez en cuando, la rapidez de la escritura hizo que los alumnos 
insertaran frases o palabras erróneas sin reflexionar sobre lo que estaban 
escribiendo, así produciendo frases difícilmente comprensibles. 
 Algunos alumnos no sabían cómo escribir los signos de interrogación y 
exclamación españoles, ni tecleándolos ni insertándolos desde la barra de 
herramientas. La escritura de la letra ñ también fue problemática. Googlean-
do “anos”, A22 encontró la palabra “años” en Wiktionary57  y copió la ñ 
antes de insertarla en su texto; otros alumnos copiaron el ¿ en artículos o 
foros de chateo en la red. 

Problemas relacionados con conocimientos insuficientes del español 
La tecnología ayudó a algunos alumnos que tenían un cierto nivel de cono-
cimientos del idioma. Así, en A9:3, después de que el programa había corre-
gido la congruencia de algunos adjetivos, la alumna empezó a prestar aten-
ción a ese tipo de errores y logró corregirlos sin la ayuda del programa. En 
muchas grabaciones se ve por el contrario una falta de conocimientos sufi-
cientes de gramática y sintaxis (cf. Steding, 2009). Aunque a veces la TA dio 
buenas traducciones, los alumnos optaron por versiones erróneas sin enten-
der que la primera traducción era correcta; en otros casos la TA dio respues-
tas sintácticamente erróneas que los alumnos no supieron corregir. Muchos 
de estos errores provinieron de frases suecas fuera de contexto o sin conecto-
res. La necesidad de traducir palabras pertenecientes a un vocabulario ele-
mental, como “hola”, “bosque” o “Navidad”, muestra también una escasez 
de conocimientos lexicales. Varios alumnos dijeron que antes habían escrito 
poco, y sólo sobre temas sencillos y poco variados. Es plausible que esto no 
haya desarrollado lo suficiente ni la sintaxis, ni el vocabulario. 
 El verbo auxiliar skulle, usado entre otras cosas para formar el condicio-
nal, causó problemas. Ya que los alumnos no reconocían el condicional es-
pañol, no reaccionaron ante traducciones erróneas. Tampoco reaccionaron 
cuando la TA sugirió un aspecto verbal poco adecuado en el contexto, como 
el pretérito perfecto simple en lugar del pretérito imperfecto. Otro ejemplo 
hay en A25:3, donde el verbo KOMMER (“llega”) fue traducido → voluntad 
por GT. El alumno no reconoció que no se tratara de una forma verbal y 

                                                      
57 Véase https://sv.wiktionary.org/. 

https://sv.wiktionary.org/
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colocó la palabra en su texto: CELEBRAMOS DE VERANO VOLUNTAD (“cele-
bramos que llega el verano”). 
 Los conocimientos insuficientes de léxico, gramática y sintaxis se ven 
también en las redacciones del grupo B, p. ej. en B30:3 donde la alumna 
quiso escribir “en Suecia, muchas personas son cristianas”. La palabra sueca 
kristna puede ser tanto un sustantivo o un adjetivo (“cristianos”) como un 
verbo (“cristianizar”). En lugar de buscar la forma primitiva del sustanti-
vo/adjetivo (kristen) miró la forma declinada, idéntica con el infinitivo del 
verbo, escribiendo EN SUECIA MUY GENTE ES CRISTIANIZAR, sin reflexionar 
sobre la desinencia -ar de la palabra española. 
 Las grabaciones revelan que GT a menudo traducía el sueco du (“tú”) con 
usted. Sobre todo en la primera redacción muchos alumnos se equivocaron 
de las formas de tratamiento, mezclando los pronombres de segunda y terce-
ra persona y las formas verbales correspondientes. He aquí un ejemplo de 
A7:1: 

 
SI TIENES MIEDO DE QUE TUS AMIGOS BEBEN DEMASIADO, PUEDE SER CON Y CUI-
DAR DE ELLOS, TAL VEZ, SI ESOS SON TUS AMIGOS DE VERDAD, QUE NUNCA DEJAN 
DE RELACIONARSE CON USTED SIMPLEMENTE PORQUE USTED BEBE. 

 
En este ejemplo, GT tradujo DU de distintas maneras en el mismo párrafo, 
sin que el control de gramática de Word indicara nada. Es digno de nota que 
los alumnos no reaccionaran ante traducciones tan confusas, aunque quizás 
no sorprendente, considerando sus conocimientos del idioma y su confianza 
en la tecnología. 

Estrategias no digitales 

El uso de diccionarios impresos y de compendios de vocabulario y/o de 
gramática 
El uso de diccionarios fue prácticamente inexistente en el grupo A, mientras 
que en el grupo B fue menos restringido. Aun así, en las grabaciones se no-
tan pocas pausas largas indicando que los alumnos recurrieron a los diccio-
narios. Algunos prefirieron no usarlos, explicando que habría tomado dema-
siado tiempo y que era muy difícil encontrar las palabras, opinión común en 
ambos grupos. Dos alumnos del grupo A incluso declararon en las entrevis-
tas que habían olvidado el orden del alfabeto, ya que no les servía más para 
poder buscar información. Por lo tanto, algunos alumnos prefirieron usar el 
vocabulario bastante restringido que ya conocían, evitando palabras más 
difíciles o desconocidas, favoreciendo así la escritura de textos un poco más 
largos, pero lexicalmente menos complejos. 
 El uso de los diccionarios señala también una falta de conocimientos de 
métodos de búsqueda y de conocimientos gramaticales, también del sueco 
(cf. Nesi & Haill, 2002). Así, B30 se quejó de que la palabra kriterier (“cri-
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terios”) no estuviese incluida en el diccionario, sin entender que kriterium 
(“criterio”) era la misma palabra. 
 No parece que nadie adoptase las explicaciones gramaticales presentes en 
el apéndice del diccionario, aunque una alumna mencionó esta posibilidad en 
el cuestionario. Casi todos los alumnos entrevistados dijeron que nunca ha-
bían recibido ninguna formación en la escuela sobre cómo usar un dicciona-
rio (cf. Bishop, 2000; Wingate, 2004). Algunos alumnos del grupo A tenían 
un compendio de vocabulario fundamental español y una tabla de conjuga-
ciones verbales. Usaron estas herramientas unas pocas veces, pero general-
mente recurrieron a la TA. 

Discusión sobre las estrategias utilizadas 
Los escasos conocimientos del idioma, acompañados por un empleo a veces 
poco competente de la tecnología, destacan claramente en las grabaciones. 
Para soslayar estos problemas, la estrategia más utilizada fue la de la TA. El 
hecho de que muchos alumnos del grupo B no supieron resistir a los traduc-
tores en línea refuerza la imagen del sobreuso de esta herramienta. Cabe 
notar que nadie había nunca recibido información sobre cómo utilizar TA, y 
que muy pocos dijeron que los profesores les habían enseñado cómo usar un 
diccionario. 
 La teoría expuesta en O’Neill (2012, basada en Luoma & Tarnanen, 
2003; Uzawa, 1996 e Iwai, 1997) de que la TA favorece que los alumnos se 
fijen más en el contenido del texto parece verdadera a primera vista. Compa-
rando los dos grupos, el grupo A prefería buscar cada palabra que les apare-
ció en sueco, mientras que el grupo B usaba un léxico menos variado para no 
perder tiempo buscando expresiones más complicadas. No obstante, en cuan-
to al contenido de las redacciones no hay diferencias notables entre los gru-
pos. 

Las actitudes de los alumnos 
En este apartado discutiremos en mayor detalle las respuestas al cuestionario 
y las entrevistas hechas con algunos de los estudiantes. Enfocaremos la dis-
cusión al uso de TA y a las percibidas ventajas y desventajas de las estrate-
gias de escritura. 

Actitudes hacia la traducción automática y los diccionarios 
Todos los alumnos entrevistados habían sido advertidos de los peligros de la 
TA por varios profesores que, sin embargo, no parecían tener una imagen 
clara del funcionamiento de los traductores en línea, a veces manifestando 
sus prejuicios contra la tecnología (cf. Clifford, Merschel & Munné, 2013). 
Los alumnos tampoco consideraron que la TA fuese una tecnología sin pro-
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blemas; aun así, aunque pensaron que el diccionario era más fiable, eligieron 
hacer traducciones automáticas. 
 La mayor ventaja de la TA, según casi todos los participantes, era la sen-
cillez y la rapidez, opinión presente también en Larson-Guenette (2013). 
Muchos alumnos mencionaron también como una gran ventaja la posibilidad 
de traducir frases enteras, lo que revela (como lo hacen también los muchos 
errores sintácticos de las redacciones) una incapacidad de construir frases 
sintácticamente correctas, cohesivas y coherentes. Algunos alumnos, de am-
bos grupos, mencionaron como una ventaja que muchas entradas del diccio-
nario tienen ejemplos útiles de frases y colocaciones, mientras que otros 
pensaron que esto dificultaba la lectura y la comprensión de los diccionarios, 
comentando que no entendían qué palabra elegir cuando había varios ejem-
plos. En muchas respuestas emerge un choque cultural entre las ideas de que 
los diccionarios y la escritura manuscrita sean métodos que facilitan el 
aprendizaje y reducen el número de errores, y el deseo de escribir rápida-
mente sin la molestia de tener que buscar palabras en un diccionario. Apare-
ce también un miedo de cometer errores que revela poca confianza en los 
propios conocimientos de la lengua. 
 Los alumnos tenían mucha confianza en la TA para conjugar los verbos; 
mencionaron que una desventaja de los diccionarios es que no dan las conju-
gaciones (lo que de hecho no era correcto). Eran conscientes de que la TA 
puede ser errónea, pero confiaban en ella para saber cómo conjugar los ver-
bos sin reflexionar mucho en el aspecto o en la persona de la forma verbal 
traducida,58 lo que resultó en un gran número de errores verbales (un 32% de 
todos los errores en las redacciones del grupo A, un 29% en el grupo B). 
 No obstante, los alumnos confiaban más en la fiabilidad de los dicciona-
rios impresos, pero les faltó paciencia. Muchos mostraron con frustración 
que la búsqueda de una palabra en un diccionario es un proceso muy lento, 
con comentarios como: “[usar el diccionario] toma un poco más tiempo, y 
esto no le atrae a este chico perezoso”59 (A30 – que tradujo el 94% de sus 
textos automáticamente), o: “¡¡Toma taaanto TIEMPO!!”60 (B28). 

La cuestión del aprendizaje 
El objetivo del presente estudio no era investigar el desarrollo de los cono-
cimientos del español de los alumnos. No obstante, en sus comentarios sobre 
las ventajas y las desventajas de las TIC en la enseñanza, muchos alumnos 
explicaron cómo percibían los efectos de la tecnología sobre el aprendizaje. 
Un gran número pensaba que se aprendería mejor (o más) escribiendo a 
mano y que la escritura manual facilitaba la memorización de nuevas pala-
bras o de la ortografía. Los alumnos con notas altas eran mayoritariamente 

                                                      
58 La conjugación moderna de los verbos suecos no distingue entre personas gramaticales. 
59 ”Det tar lite längre tid och det är inte lockande för denna [sic] late pojke.” 
60 ”Tar sååå lång TID!!” 
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los que expresaron estas ideas, pero había también algunos con la nota más 
baja (cf. Fredholm, 2014). Una alumna dijo que el acceso a la TA hizo que 
no pensara. La escritura digitalizada para ella parecía demasiado rápida; 
escribiendo a mano reflexionaría y aprendería más. Otro alumno, sin embar-
go, dijo que si tuviera que escribir a mano, escribiría sólo las palabras que ya 
conocía y no aprendería nada nuevo, aunque los diccionarios impresos le 
parecían mejores porque le fuerzan a pensar independientemente. 
 Algunos participantes dijeron que escribiendo a mano es menos fácil 
cambiar o reestructurar el texto, lo que hace que reflexionen más sobre el 
contenido y la estructura del texto antes de que empiecen a escribir. La lenti-
tud beneficiaría así la reflexión sobre el contenido gramatical, sintáctico y 
lexical del texto. (Cf. Velay, Longcamp & Zerbato-Poudou, 2004a, 2004b; 
Longcamp, Zerbato-Poudou & Velay, 2005; Longcamp, Boucard, Gilhodes 
& Velay, 2006; Longcamp, Gilhodes, Anton, Roth, Nazarian & Velay, 
2008.) Estas opiniones estaban presentes entre estudiantes de todas las notas, 
desde la más baja hasta la más alta. Según O’Neill (2012), es posible que el 
uso de TA no favorezca el aprendizaje, aunque en su estudio no hay diferen-
cias significativas entre los estudiantes que escribieron con traductor en línea 
y los que no lo hicieron. También en Larson-Guenette (2013) las opiniones 
sobre la utilidad de la TA varían entre los alumnos. 
 En cuanto al control de ortografía y de gramática, la mayoría de los 
alumnos del grupo A respondió que les había ayudado a corregir muchas 
palabras, aunque sólo tres escribieron que habían aprendido mejor la ortogra-
fía. Un solo alumno comentó que la herramienta había facilitado su aprendi-
zaje de la gramática española. 

Discusión sobre las actitudes de los alumnos 
Las entrevistas dejan entender que la poca práctica de escribir en español, 
comentada por casi todos los alumnos, les había dado un vocabulario bastan-
te restringido y poca capacidad de estructurar frases. Resulta evidente tam-
bién que la búsqueda de palabras presentó importantes problemas. Si muchos 
estudiantes son incapaces de utilizar diccionarios impresos (Bishop, 2001; 
Hurman & Tall, 2002; Nesi & Haill, 2002; Wingate, 2004), es problemático 
que las escuelas no inviertan en diccionarios electrónicos de buena calidad, y 
que, en cambio, conciban los ordenadores como una manera de no tener que 
comprar libros y permitan que los alumnos utilicen sitios de internet gratui-
tos poco confiables (cf. Zucker & McGhee, 2005). 

Discusión final 
La TA es un recurso que, competentemente usado, puede facilitar la escritura 
y la lectura de textos en idiomas extranjeros. Si los alumnos tienen acceso a 
estos servicios, es muy plausible que los vayan a usar. Nos parece que la 
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cuestión más importante ya no es si la tecnología debe ser utilizada –porque 
lo va a ser– sino cómo, cuándo y para cuáles fines, y cómo se podría enseñar 
a los alumnos un uso mejor (cf. Clifford, Merschel & Munné, 2013). Esto no 
quiere decir que la TA debería ser precipitadamente recomendada, conside-
rando que su empleo puede dar peores textos que si los alumnos utilizan sus 
capacidades propias (Niño, 2009). 
 Para que la TA pueda ser útil en la enseñanza de lenguas extranjeras, es 
necesario que los estudiantes adquieran mejores conocimientos del idioma 
estudiado (Clifford, Merschel & Munné, 2013). Muchos alumnos del presen-
te estudio no tenían conocimientos suficientes de gramática y sintaxis para 
comprender si una traducción era correcta (o inteligible), y un gran número 
de participantes mostraron que no eran capaces de construir una frase sintác-
ticamente correcta. El léxico tampoco bastaba para que pudieran expresarse 
con fluidez, ni para que supiesen evaluar las traducciones hechas. Si los 
alumnos quieren usar TA, hay que enseñarles cómo usarla bien y de manera 
más segura, mostrándoles tanto lo que la tecnología es capaz de hacer como 
sus fallos (Steding, 2009; Niño, 2009; Williams, 2006). Esto presupone que 
los docentes mismos sepan cómo funciona la tecnología; aquí, probablemen-
te hacen falta cursos de perfeccionamiento profesional. Vimos también que 
varios alumnos no sabían manejar bien el teclado, teniendo problemas con la 
inserción de tildes, la letra ñ y los puntos de interrogación y exclamación 
españoles. Esto debería igualmente formar parte de la enseñanza de escritura 
en ELE. 
 Según Chiu & Liu (2013), el uso de diccionarios impresos facilita el 
aprendizaje de nuevas palabras más que el uso de diccionarios electrónicos y 
diccionarios en línea, observaciones interesantes para escuelas que quieran 
invertir en tecnología y que deseen que la enseñanza sea más digitalizada. 
Sin embargo, los alumnos del grupo B mostraron grandes dificultades en 
utilizar los diccionarios. No importa qué tipo de diccionario utilicen – los 
alumnos necesitan más práctica y enseñanza en cómo buscar palabras. 
 
Una cuestión central es la del aprendizaje, tanto de vocabulario y gramática 
como del arte más complejo de escribir en una lengua extranjera. En cuanto 
a la enseñanza de escritura, ¿el fin es que los alumnos aprendan a producir 
textos (no importa cómo), o que mejoren sus facultades expresivas en el 
idioma estudiado? Deberíamos preguntarnos cuáles métodos serían los más 
idóneos. A juzgar por los estudiantes entrevistados, recurriendo a métodos 
más o menos automatizados de escritura aprenden poco, o nada. O’Neill 
(2012; cf. Steding, 2009) llega a conclusiones similares, pero el efecto de la 
tecnología utilizada para escribir sobre el aprendizaje de un idioma debería 
ser investigado más. 
 Algunos alumnos se contentaban usando TA, aclarando que no deseaban 
necesariamente aprender a escribir mejor el español. Sin embargo, la incapa-
cidad de construir frases probablemente no se restringe a la escritura; es 
plausible que afecte también a la capacidad comunicativa oral. El hecho de 
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que muchos participantes no eran capaces de formularse en español (sin 
recurrir a TA), después de más de cinco años de estudios, debe ser conside-
rado un fracaso de la enseñanza, y reclama una posición más destacada para 
la sintaxis y la gramática en las aulas del ELE en Suecia. 
 Cómo enseñar y trabajar en la escuela nos parece también una cuestión de 
cultura escolar. Si los alumnos optan por trabajar rápidamente, sin enfocarse 
al aprendizaje, aunque sepan que lo que hacen es contraproducente desde el 
punto de vista pedagógico, ¿es porque son perezosos y les falta paciencia, o 
más bien porque se les ha mostrado que es una estrategia premiada por una 
escuela que presta más atención a la producción que al aprendizaje (cf. 
Malmbjer, 2013)? Para mejorar la enseñanza de lenguas, nos parece que 
necesitamos una pedagogía que ponga más estima en los procesos lentos y 
reflexivos, una slow pedagogy si se nos permite la expresión. 
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Resumen 
 

Este estudio examina la escritura de composiciones usando ordenadores en 
dos grupos (n=32+35, edades 17-18) de estudiantes suecos del español como 
lengua extranjera. Uno de los grupos tenía acceso libre a internet, el otro no. 
El artículo está enfocado en los efectos del uso de traducción automática 
(TA) sobre la fluidez de la escritura y sobre la complejidad y corrección 
gramaticales y lexicales. Algunos efectos pequeños pero estadísticamente 
significativos fueron encontrados. Hasta cierto punto, los efectos sobre la 
fluidez y la complejidad, pero no sobre la corrección, pueden ser explicados 
por el nivel de conocimiento del español de los estudiantes. Los estudiantes 
que usaron TA produjeron menos errores de ortografía y de concordancia 
entre artículos, sustantivos y adjetivos, pero más errores de sintaxis y de 
morfología verbal. Esto contradice la idea de los estudiantes de que la TA 
pudiera ayudarles a mejorar la sintaxis y a conjugar los verbos. Un mejor 
conocimiento del idioma es indicado como un prerrequisito para que la TA 
pueda ser competentemente usada. Se recomienda más investigación sobre 
efectos longitudinales sobre el aprendizaje de vocabulario y sobre la correc-
ción gramatical. 
 
Palabras clave: traducción automática, escritura en lenguas extranjeras, 
español como lengua extranjera, CAF 
 
 
Abstract 
 

This study examines computer-based essay writing in Spanish as a foreign 
language among two groups of pupils in Sweden (n=32+25, aged 17-18), 
one group with Internet access, one without. The article focusses on effects 
of online translation (OT) on writing fluency, and on grammatical and lexi-
cal complexity and accuracy. Small but statistically significant effects were 
found. Effects on fluency and complexity, but not accuracy, can to some 
extent be explained by the pupils' proficiency level, rather than by the use of 
OT. Pupils using OT made fewer mistakes regarding orthography and arti-
cle/noun/adjective agreement, but more mistakes regarding syntax and verb 
morphology. This contradicts the participants' belief that OT helped them 
improving syntax and verb inflection. Better language proficiency is pointed 
out as necessary to be able to make good use of OT. Further research on 
longitudinal effects of OT on pupils’ learning of vocabulary and grammati-
cal accuracy are recommended. 
 
Keywords: Online translation, Foreign language writing, Spanish as a for-
eign language, CAF 
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1. Introduction 
Looking as a foreign language teacher at pupils’ writing abilities, one might 
sometimes, perhaps somewhat cynically, be inclined to share the views of 
Britton et al. (1975, p. 39; quoted in Flower et al., 1981, p. 366), writing: 
 

“It is tempting to think of writing as a process of making linguistic choices from 
one’s repertoire of syntactic structures and lexical items. This would suggest that 
there is a meaning, or something to be expressed, in the writer’s mind, and that 
he proceeds to choose, from the words and structures he has at his disposal, the 
ones that best match his meaning. But is this really how it happens?” 

Teachers feeling a need to improve their pupils’ foreign language writing 
(FLW) skills are probably inclined to look for different ways to do so, and 
may be interested in digitalising their teaching – or feel pushed to do so 
(Tallvid et al., 2009; Fredriksson, 2011). In an earlier study on pupils’ atti-
tudes towards computer-based grammar exercises (Fredholm, 2014), the 
participants showed varying degrees of reticence towards the computer-
based exercises, questioning especially their instructive value, but were 
largely in favour of using computers for FLW (cf. Ayres, 2010). Taking this 
as a point of departure, the present study examines computer-based essay 
writing in Spanish as a foreign language in two groups of pupils in a Swe-
dish upper secondary school, exploring specifically the use of online transla-
tion and its possible effects on fluency, complexity and accuracy. 

According to Warschauer et al. (2010), writing may be an area where pu-
pils benefit from using computers (provided that they are used in pedagogi-
cally sound ways, something that, of course, goes for all subjects). In Swe-
den, where the author of this article is working as a teacher of Italian, Span-
ish and Chinese, 250 out of the country’s 290 municipalities reported in 
2013 that they had implemented or were about to implement 1:1-projects, 
providing pupils and teachers with individual laptops (Grönlund, 2014). This 
is, naturally, not unique to Sweden; after the first large-scale project in 
Maine (e.g. Silvernail et al., 2007), similar investments in digitalising 
schools have been seen in many places, such as Texas (e.g. Shapley et al., 
2010) or Uruguay, that started early (cf. Departamento de Monitoreo y Eval-
uación del Plan Ceibal, 2011), and many developing countries through the 
One Laptop per Child-programme (‘One Laptop per Child’, 2014). The in-
crease in computer access is often believed to facilitate school improvement, 
focussing generally on pupils’ academic results. Pro-computer voices also 
claim that an increase in technology use might motivate otherwise demoti-
vated pupils – especially boys – to engage more in studies, at school as well 
as outside of school (Beastall, 2006; Buckingham, 2011). However, despite 
substantial investments, after at least two decades of school computerisation, 
few conclusive results can be seen as regards improved pupil performance, 
neither internationally nor in the local Swedish context (Cuban, 2001; Beast-
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all, 2006; Buckingham, 2011; Cobo Romaní et al., 2011; Cristia et al., 2012; 
Scheuermann et al., 2012; Fleischer, 2013; Grönlund, 2014). 

The role that grammar and grammatical accuracy plays in foreign lan-
guage teaching is, as ever, a much discussed topic, in a Swedish context and 
internationally (cf., e.g., Ciapuscio, 2002; López Rama et al., 2012). Muncie 
(2002) discusses the changing approaches to FLW that we have seen since 
the 1970’s, stating that process and genre writing have led to a lesser focus 
on grammar, but stresses that “[g]rammar is just as important an instrument 
of communication as content, and a text cannot be written cohesively with-
out attention being paid to how meaning is expressed through the grammar” 
(p. 183). Communicative competence has sometimes been regarded as some-
thing opposed to knowledge of grammatical forms, whereas supporters of 
the focus on form theory generally see no such discrepancy (cf. e.g. Ellis et 
al., 2002; Gaspar et al., 2003; Nassaji et al., 2004; Sánchez, 2008). There 
may also have been a tendency to somewhat overlook writing in favour of 
oral competencies (Cadierno, 1995; Burston, 2001; Ciapuscio, 2002). In 
Sweden, the role of grammar in the teaching of modern languages is some-
what strengthened in the new curriculum of 2011 (Skolverket, 2013a) as 
compared to the previous of 1994 (Skolverket, 2014a); however, the curricu-
lum does not state in detail which grammatical features should be studied 
when, leaving it up to the teachers to deduce what grammar content is need-
ed e.g. to master the production of text genres mentioned in the curriculum. 
These factors may influence the teaching of FLW and pupils’ capabilities to 
express themselves in writing. 

Several researchers stress that pupils need a certain level of grammatical 
competence in order to be able to use technology such as online translation 
(OT) or grammar checkers (Vernon, 2000; cf., e.g. Potter et al., 2008). This 
is discussed in further detail in Fredholm (forthcoming). The use of machine 
translation or online translation in young pupils’ FLW has so far not been 
studied to any great extent, but can be assumed to be common and, probably, 
increasing as free services such as Google translate develop and computers 
are more frequently used at schools (cf. e.g. Steding, 2009). A summary of 
previous research on machine translation can be found in Niño (2009), and, 
more comprehensively, in the recent doctoral thesis of O’Neill (2012), prob-
ably the major study in the area so far. As O’Neill points out, there are, hith-
erto, quite few studies done on the use and impact of online translation (OT), 
automated translation (AT) or machine translation (MT) in foreign language 
writing 61. Studying the impact of OT on students’ French essay writing, he 

                                                      
61 The present study follows O’Neill’s (2012) use of terminology. Machine translation (MT) 
and automated translation (AT) are understood as all sorts of automated translation technolo-
gy; this includes online translation, but encompasses also software not available online, such 
as digitalised versions of traditional dictionaries, special handheld translation devices etc., 
whereas online translation (OT) only comprises translation services found on the internet 
(often for free), such as Google translate, Babelfish and others. 
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concludes that OT does not necessarily lead to texts of inferior quality (con-
sidering aspects such as grammatical accuracy, and general content of the 
essays), as many teachers might fear; whether it is a good method to learn to 
write in an FL, or to improve one’s knowledge of and proficiency in the 
studied language, is, however, another question altogether. According to 
O’Neill (2012), discussing Iwai’s research (1997), the use of computers and 
OT may enable pupils to focus more on content than on grammar or on re-
trieving words from memory, which might lead to a richer or more varied 
vocabulary usage. O’Neill’s findings are not conclusive in this area; it seems 
that OT does not negatively affect content, but that it cannot be said with 
certainty to improve it either (cf. O’Neill, 2012, p. 123). 

Already in 1991, Hawisher et al. wrote that it is necessary to take into ac-
count not only the possibilities afforded by the use of technology when 
teaching writing, but the risks as well. This is a point of view repeatedly 
mentioned by many others, such as, recently, Hyland (2013), who talks 
about the pressure on teachers to use new technologies in their teaching, and 
about the need to critically examining the technology. If teachers are to make 
good use of the technologies available in the classroom, they need to be able 
to evaluate their pedagogical affordances. The present study was designed to 
address this issue. 

1.1 The Swedish School System and Spanish as a Foreign 
Language 
The Swedish school system comprises nine years of compulsory school 
(most often preceded by one or several years of pre-school) and three years 
of upper secondary school, the gymnasium, which is not compulsory but 
attended by the majority of pupils (Skolverket, 2014b). With the school re-
form of 2011, a new grading system was introduced, comprising six grade 
levels ranging from A to F, A being the highest. The lowest pass grade is E 
(Skolverket, 2013b). 

English is the first foreign language taught at all schools, generally from 
the third year or earlier, and is compulsory. Every pupil has the opportunity 
to study at least one other foreign language. Traditionally, German and 
French have been the most common languages taught, but since Spanish was 
introduced as an option in 1994, its popularity has increased rapidly and it is 
now studied by about 50 % of the pupils, although drop-out rates, especially 
among boys, are quite high (Lodeiro et al., 2014; Francia et al., 2013). The 
number of pupils studying Spanish often lead to big and heterogeneous 
groups, and the demand for qualified teachers is still to be met. The first 
European survey of 15-year olds’ proficiency in foreign languages (Europe-
an Commission, 2012), albeit criticised (cf. Erickson et al., 2012), indicated 
low levels of Spanish knowledge among Swedish pupils, especially regard-
ing writing skills. 
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2. Purpose of the Present Study 
The main purpose of the present study is to examine how the use of OT af-
fects fluency, complexity and accuracy in essay writing in Spanish as a for-
eign language. Comparisons are made with a control group also writing their 
essays on computers, but without access to the Internet. 

 
The overarching research questions are, thus: 
 
• Does the use of OT affect fluency, complexity and accuracy in essays 

written in Spanish as a foreign language by upper secondary school pu-
pils? 

• If so, how? 
 
Other online resources such as Wikipedia searches and the use of verb con-
jugation sites did co-occur with OT use; as these uses were rare and do not 
seem to have made any discernible impact on the essays, they will not be 
dealt with in this article. The use of Microsoft Word’s grammar and spell 
checkers, which was very restricted and made little impact on the texts, will 
be mentioned briefly. Other questions regarding how and why pupils use 
different strategies to write in Spanish as a foreign language are discussed in 
Fredholm (forthcoming). 

3. Methods and Participants 

3.1. Essay Writing and Screen Recordings 
Once a month from September to December of 2013, two groups (henceforth 
“the online group” and “the offline group”) of Swedish pupils studying 
Spanish as a foreign language 62 were asked to write essays on topics related 
to the content of the national curriculum of modern languages (Skolverket, 
2013a), as a part of their Spanish course. They wrote on their personal lap-
tops provided by the school the previous year. The online group was allowed 
to access anything they wanted on the Internet, whereas the offline group 
was not allowed to use any online resources. The online group also had the 
Spanish spell and grammar checker functions of Microsoft Word installed on 
their computers, whereas the offline group did not. The 57 participating pu-
pils handed in a total number of 171 essays. As it became evident that many 
pupils in the offline group had accessed the Internet and used OT for a large 
                                                      
62 For most of the participants, Spanish was their third language after Swedish and English. A 
few of them had another mother tongue than Swedish (they did however not hand in any 
essays a part from a single one in the offline group), and a few pupils stated they had two 
mother tongues, Swedish nevertheless being the stronger one. 
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part of their first essay, and for a smaller number of the remaining essays, 
the affected texts were discarded, leaving a number of 112 essays (84 from 
the online group, 28 from the offline group), as is summarised below in Ta-
ble I. The teachers had access to the essays for grading or to use them in 
other ways in their teaching and assessment. 

Table I. Participants, essays and screencasts. 
 

 Online group Offline group Total 
no. of pupils handing in essays 32 25 57 
pupils discarded 0 18 18 
total no. of essays 84 87 171 
no. of discarded essays 0 59 59 
no. of analysed essays 84 28 112 
no. of screencasts 50 10 60 

The pupils, aged 17 – 18, were studying in the second year of the Swedish 
upper secondary school’s Social Sciences study programme. It was the first 
semester of their fifth or sixth year63 of Spanish studies, at the national cur-
riculum level IV, corresponding roughly to the B1 level of the Common 
European Framework of Reference for Languages (Council of Europe, 
2001). The gender distribution of the online group was fairly even, while the 
offline group only counted two male pupils. Grades from the previous year’s 
Spanish course were somewhat higher in the online group, although with 
pupils caught not following instructions in the offline group removed from 
the study, as mentioned above, grade levels were very evenly distributed 
between the groups, with 25 % high-achievers and 75 % low-achievers in the 
online group, 26 % high-achievers and 74 % low-achievers in the offline 
group.64 Most of the offline group pupils removed from the study had low 
grades, especially E and F. 

The writing tasks were distributed and handed in electronically via a fold-
er open to the teachers and to the researcher on the school’s learning man-
agement system (www.itslearning.com). The pupils had 30 minutes to write 
each essay, with an additional five minutes to read and understand the topic, 
to have a final look-through of their texts, to save them and hand them in. To 

                                                      
63 Swedish lower secondary schools can choose whether the pupils start studying a third lan-
guage in year 6 or 7. 
64 As mentioned earlier, the Swedish grading system introduced in 2011 (Skolverket, 2013b) 
consists of a scale from A to F, E being the lowest pass grade. In the present study, pupils 
with the grades E, D and C were considered low-achievers, those with a B or an A as high-
achievers. It could be argued that C is quite a high grade in the Swedish system, but given the 
overall weak results of the participating pupils, the researcher chose to consider them as low-
achievers. 
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reduce stress, the researcher made clear in the beginning of each writing 
session that there was no need to complete the essay.65 

The pupils were asked to record their computer screens while writing, us-
ing the online screencast service screencast-o-matic 66 . Due to technical 
problems, every pupil was not able to do this. A few screencast files were 
also damaged or not correctly saved. All in all, 26 pupils from the online 
group and 7 from the offline group handed in screencasts of 60 essay writing 
sessions, amounting to approximately 29 hours of screen films. Out of these, 
42 recordings were analysed, the remaining being flawed or corresponding 
essays in two cases missing. The screencasts were handed in via the pupils’ 
Google drive accounts67 and watched by the researcher, with special focus on 
the screencasts from a focus group of pupils who were later interviewed. 
Most of the lessons were also observed by the researcher. The teacher of the 
online group was present on one occasion, the teacher of the offline group on 
all occasions. 

3.2. Writing Tasks 
As Puranik et al. (2008, p. 108) point out, “[t]here is no consensus in the 
literature regarding the best way to collect a written language sample”. The 
pupils were motivated to participate in the present study knowing that the 
tasks would be a way to prepare for the written part of the Swedish national 
test in Spanish, normally held in May. The four tasks, common for both 
groups, aimed thus to integrate text genres from the national curriculum of 
foreign languages (Skolverket, 2013a) and to reflect written prompts normal-
ly found in the national test. Using several different prompts “the effects of 
individual prompts on the quality of writing” (Hinkel, 2002, p. 61) was re-
duced. 
 
In summary, the tasks (written in Spanish) were as follows: 
 
1. Respond to a letter from a 19-year-old boy asking for advice on how to 
 make his friends drink less alcohol and take interest in  other activities. 

 

                                                      
65 To some pupils, a time-on-task of 30 minutes was nevertheless considered too short. These 
pupils were very few, though. The writing time was chosen to make the analysis of the mate-
rial possible for the researcher and to reduce the amount of time taken from the pupils’ ordi-
nary lessons. A writing time of 30 minutes can be considered within a normal range, consider-
ing Silva’s meta-analysis of 72 writing studies (Silva, 1993). For a brief discussion on how 
much time to allow for an essay, see Hinkel (2002, pp. 62–63). 
66 See www.screencast-o-matic.com. 
67 The use of Google drive was necessary as it turned out that the school’s learning manage-
ment system could not handle large files. 

http://www.screencast-o-matic.com/
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2. Retell the fairy-tale of Little Red Riding-Hood as if you were the heroine, 
 60 years later, talking to your grand-child. 
 
3. Write about traditions and customs typical of your country, and how they 
 may have changed over time. Would you like any traditions to change or 
 disappear, and if so, why? 
 
4. Discuss your view of today’s school, explaining what you would  like the 
 school of tomorrow to be like.68 
 
The tasks were designed to make the use of past tenses and the subjunctive 
mood possible (but not necessarily obligatory) in each topic. The pupils ex-
pressed that the first and the third topics were somewhat easier than the other 
two, all being, however, quite difficult. Quite a few pupils could not under-
stand the prompts or important parts of them without referring to OT or a 
dictionary. 

3.3. Surveys and Interviews 
All of the participating pupils were asked after the fourth essay writing to fill 
out a short online survey regarding their attitudes towards and views on writ-
ing in Spanish and the use of ICT. Twenty pupils from the online group an-
swered the survey and 23 from the offline group, leaving a response rate of 
75%. 

Thirteen pupils (6 from the online group, 7 from the offline group) also 
volunteered to be interviewed in small groups. The recordings of the inter-
views were later (partly) transcribed for a qualitative content analysis. The 
results of the surveys and the interviews will be presented in a separate arti-
cle focussing on the writing strategies used by the pupils (Fredholm, forth-
coming). 

4. Definitions and Adopted Measures of Fluency, 
Complexity and Accuracy 
The 112 essays were thoroughly read up to ten times by the researcher and 
analysed for errors and inadequacies regarding morphology, syntax, lexico-
pragmatic features and orthography, as explained in further detail below. 
The data thus obtained were entered in SPSS and submitted to a t-test for 
inferential statistical analysis (with p<0.05) between groups A and B and 
between high- and low-achieving pupils (defined as explained in note 4 in 

                                                      
68 These are summarised translations of the prompts given in Spanish. 
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the published article, note 64 in the present thesis). The accuracy of the sta-
tistical analysis was verified by an independent researcher. 

When there is a lack of consensus in previous research whether some of 
the adopted measures are to be considered as measures of complexity, accu-
racy or fluency, the recommendations of Wolfe-Quintero et al. (1998) and of 
Bulté et al. (2012) were followed. 

4.1. Fluency Measures 
There is a lack of consensus on what constitutes fluency (Wolfe-Quintero et 
al., 1998, chap. 1, 2; Abdel Latif, 2009; Gunnarsson, 2012). One way of 
looking at it is to measure the length of texts produced during a certain 
amount of time (Lennon, 1990; cf. Wolfe-Quintero et al., 1998, p. 13), which 
is the method adopted in the present study. A more detailed analysis, looking 
e.g. at the ratio and length of pauses and length of bursts of writing (cf. e.g. 
Gunnarsson, 2012), could not be done with the collected data. 

Given that the pupils in the present study did not all use the same amount 
of time to write their essays, (a few finished their texts earlier, and some 
started to write during the additional five minutes allocated for reading in-
structions), this measure is not entirely unproblematic, albeit the majority of 
pupils used the same amount of time (30 minutes). Considering also the fact 
that every pupil in the online group chose to automatically translate large 
parts of their texts, the measure might also be considered as one of technolo-
gy management skills rather than of FLW fluency. (The offline group pupils 
who chose not to use any translation tools did, on the other hand, show more 
of their actual writing skills and fluency.) In any case, text length will be 
used as background information on the produced essays, and is the only flu-
ency measure that can be used with the collected data. 
 
The fluency measure used is, thus: 
• Text length (number of words). 

4.2. Complexity Measures 
A number of measures, outlined in Wolfe-Quintero et al., (1998) and Bulté 
et al. (2012), were chosen to shed light on the “[s]urface manifestations of 
grammatical [and lexical] complexity in L2 performance” (Bulté et al., 2012, 
pp. 27-28). 

4.2.1. Grammatical Complexity 
The terms grammatical, morphological and syntactic complexity are to some 
extent interchangeable in the literature and are not equally subdivided by 
different researchers. In this study, “grammar” refers to morphology (cf. 
Gunnarsson, 2012), whereas “syntax” denotes clause and sentence structure, 
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and word order. The subdivision of grammatical complexity into morpholog-
ical and syntactic adopted by Bulté et al. (2012) is the one used also in this 
study. 

Morphological complexity was measured as the number of different verb 
forms (tenses and moods) present in the essays. Syntactic complexity was 
first measured as the number of sentences in each essay and the mean num-
ber of words per sentence, a measure recommended by Szmrecsányi (2004; 
cf. Burston, 2001; Wolfe-Quintero et al., 1998). A sentence was considered 
as a graphic unit of words between two full stops, which in most of the cases 
coincided with what could normally be considered a pragmatically coherent 
utterance, although clause boundaries and clause types were often unclear. 
Headlines were counted as sentences only when invented by pupils, i.e. not 
copied from writing task instructions. 

An attempt was made to also use the ratio of dependent clauses to total 
number of clauses, used e.g. by Hirano (1991, ref. Wolfe-Quintero, chap. 4). 
Determining this ratio proved difficult, due to the sometimes unclear clause 
structures produced by the pupils. This led to the need to introduce a catego-
ry of syntactically unclear clauses, used mainly for presumably dependent 
clauses without any subordinating connective element, or introduced by a 
clearly erroneous one, such as “No puedes cambiar tus amigos, es la primera 
cosa tienes que recordar” (You cannot change your friends, it is the first 
thing you have to remember, essay A17:1) where “tienes que recordar” (you 
have to remember) was considered as a relative clause lacking the connector 
“que” (that). The difficulty to determine clause types was also the reason for 
choosing to use sentences over T-units.69 
 
Grammatical complexity measures: 
• Number of different verb forms used 
• Number of sentences 
• Number of words per sentence 
• Ratio of dependent clauses to total number of clauses 

4.2.2. Lexical Complexity 
Lexical complexity (or lexical density and diversity; cf. Bulté et al., 2012, p. 
28) was primarily measured using a type/token ratio (TTR) in a random 
sample of 48 words from each essay (the number of lemmas per 48 words). 
The reason for choosing 48 words was that this was the number of words in 
the shortest essay. 

The TTR has been criticised for not taking into account how differences 
in text length affect the results (something to a certain degree avoided in the 
present study, though, as the same number of words was chosen). A version 

                                                      
69 T-units have furthermore been criticised for being developed for research on children’s 
writing; Bardovi-Harlig (1992) suggested that sentences be used as a unit in analyses of ado-
lescent and adult writer’s texts (cf. Polio, 2008). 
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of Guiraud’s Index (Wolfe-Quintero et al., 1998, p. 107), dividing the num-
ber of word types (in the entire essays, ranging from 48 to 290 words) by the 
square root of two times the total number of words, was subsequently adopt-
ed to double-check the findings. 
 
Lexical complexity measures: 
• TTR (lemmas per 48 randomly chosen words) 
• Guiraud’s Index (lemmas divided by the square root of two times the total number 
of words) 

4.3. Accuracy Measures 
Researchers hold different views on what to count as an error (Wolfe-
Quintero et al., 1998, pp. 35-36), and the use of error-free measures has been 
criticised (e.g. Bardovi-Harlig et al., 1989). Several studies have instead 
analysed “how many errors occur in relation to production units such as 
words” (Wolfe-Quintero et al., 1998, p. 36). This is the method approached 
in the present study, where the ratio of morphosyntactic, lexical and spelling 
errors per a hundred words was established. As Wolfe-Quintero et al. (1998) 
and Gunnarsson (2012) point out, counting errors in beginners’ or intermedi-
ate learners’ productions is not always the best way to go, as errors will natu-
rally be frequent and are part of the learning process; however, for the pre-
sent study it was considered of interest to see not only how many errors were 
produced in each of the two groups, but also if there were any differences 
between the groups in frequency of different kinds of errors. 

Morphosyntactic errors were judged as such following normative guide-
lines found in Spanish grammars (e.g. Alarcos Llorach et al., 1994; and, 
more common in the Swedish context, Fält, 2000); pragmatic errors such as 
context-inappropriate word choices were judged by the researcher and, when 
in doubt, a native Spanish speaking colleague. Any spelling resulting in a 
non-existing Spanish word was considered a misspelling (cf. Rimrott et al., 
2005), apart from words clearly written in Swedish or English that were 
considered as wrong word choice. 

Tables 2 and 3 (below) outline a subdivision of the different error catego-
ries used to measure accuracy in the essays. Unless otherwise stated, the 
ratio of errors per hundred words was counted. It may be argued that some 
error categories might belong to more than one category, such as some of the 
syntactic error categories that may well be seen also as pragmatic errors. The 
subdivision should be considered an attempt to categorise the different error 
types, not as an absolute subdivision of them. 

4.3.1. Grammatical Accuracy 
The essays were analysed for all kinds of morphological and syntactic errors 
that could be found in them. The range of error types are listed in Table II. 
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Regarding syntax, the ratio of syntactically correct sentences to the total 
number of sentences was also used (cf. Wolfe-Quintero et al., 1998, p. 47). 
 

Table II. Grammatical error categories. 
 

Morphology 

Verbs 

Tense and aspect 
Endings, subject-verb agreement 
Auxiliary verbs70 
Mood 
Non-existent forms 

Pronouns Personal 
Possessive 

Nouns (mainly wrong use of plural endings) 
Noun-adjective agreement 
Article-noun agreement 

Syntax 

Word order 
Conjunctions 
Adverb/adjective substitution (adverbs used instead of adjectives 
or vice versa)71 
Minor sentence structure errors (mainly over- or underuse of co-
hesive devices other than proper conjunctions) 
Major sentence structure errors (mainly phrases or clauses con-
taining such errors as rending them incomprehensible) 
Ratio of syntactically correct sentences to total number of sen-
tences 

4.3.2. Lexicopragmatic Accuracy 
This category examines both surface errors such as orthography, and errors 
concerning choice of words and a pragmatically adequate use of the words in 
the context, as specified in Table III. 
 
Table III. Lexicopragmatic error categories. 
 

Pragmatic 
errors/ 

lexical errors 

Context-inappropriate and unidiomatic word choices 
Inconsistent pronoun use72 
Inconsistent verb form use (alternating between 2nd and 3rd 
person for the same subject) 
Misspellings 

                                                      
70 In this category, the verbs ser, estar, haber and tener were included. 
71 This was considered as a syntactic rather than a morphological error, as the use of adverbs 
or adjectives depend on the syntactic context of the sentence. 
72 This and the following category were considered as a part of pragmatic errors as the pro-
duced sentences were syntactically and morphologically correct, showing however an incon-
sistent use of forms of address, as will be commented further on. 
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5. Results 

5.1. Introduction 
After a short comment on the pupils’ writing strategies, serving as a back-
ground to the results, differences between the two groups will first be dis-
cussed regarding writing fluency, and thereafter concerning accuracy and 
complexity. 

5.1.1. Observed Essay Writing Strategies 
A detailed discussion of the observed writing strategies will be published in 
Fredholm (forthcoming). Suffice it here to give a short overview of the strat-
egies used by the pupils, in order to better understand their writing behav-
iours. 

The use of printed dictionaries (Benson et al., 2000) was very restricted in 
the online group (one pupil used it on one occasion), but more common in 
the offline group, although several pupils preferred not to use it as they con-
sidered looking up words too time-consuming or too difficult. OT was used 
mostly to translate phrases, and somewhat less frequently to translate single 
words, as opposed to translation strategies observed by O’Neill (2012) and 
Clifford et al. (2013). A few pupils also translated entire paragraphs, one of 
them copying a short dialogue from an Internet site. OT was also used to 
translate Spanish text into Swedish to double-check its meaning. Many pu-
pils trusted OT and the Word grammar checker to be able to correct the 
grammar in the essays, especially concerning verb forms, and depended fre-
quently upon OT to build sentences, which they reported to be one of the 
most difficult things when writing in Spanish. 

Wikipedia and Google were used to search for information, and to find 
out how to write ¿ and ñ. Online thesauri and the one in Microsoft Word 
were consulted to a small extent to find better translations of single words. 
One pupil used the Google picture search to look up pictures of translations 
she was not sure of. 

The use of the grammar and spell checkers in Word increased during the 
study, and helped many pupils in the online group to ameliorate above all the 
spelling, although many did not check the marked errors. Many errors were 
automatically corrected by the program, without intervention from the pu-
pils. The grammar checker was not much used and made little impact on the 
accuracy of the texts. 

5.1.2. Number of Automatically Translated Words 
In the online group essays that were screenshot, 44 % of the words were 
translated using OT (almost entirely Google Translate73 and the similar site 
                                                      
73 See https://translate.google.se/ for the Swedish version of the site, most commonly used by 
the participants. 

https://translate.google.se/
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Lexikon24 74). The percentage of automatically translated words in a single 
essay ranged from 6 % to 100 %. Judging from classroom observations, it is 
plausible that OT use was similar among the pupils who did not manage to 
hand in screencasts. The number of machine-translated words seems not to 
be correlated to the grade levels (p=0.810). There were considerable indi-
vidual differences among the pupils, albeit parsimonious OT users were 
generally found among the high-achievers.75 

5.2. Results on Fluency of Writing 
The essays varied in length from 50 to 290 words in the online group (mean 
length = 135 words), from 48 to 270 words in the offline group (mean length 
= 113 words), a non-significant difference (p=0.063). At a first glance, the 
difference may seem easily explained by the fact that pupils of the offline 
group took longer to look up words, especially as many of them proved to be 
uncertain of how to use a dictionary, and used more time to think through 
how to phrase a sentence (cf. Garcia et al., 2011). However, if the discarded 
essays from the group of offline pupils who did not follow instructions and 
used OT are included in the analysis, the mean number of words in essays 
from the offline group decreases to 102 (p=<0.001). This indicates that the 
use of OT by itself cannot explain differences in essay length. A majority of 
the discarded participants had low grades in Spanish from the previous year 
(grades E and, in a few cases, D), which might explain the lower level of 
writing fluency; two of the pupils, nevertheless, had the highest grade from 
the previous year, an A, and one pupil had a C. Overall, text length is signif-
icantly correlated to grade levels from the previous year (p=<0.001), high-
achievers writing longer texts, notwithstanding that there were important 
variations of text length within each grade level. 

5.3. Results Regarding Complexity 

 5.3.1. Morphological Complexity 
As mentioned earlier, the number of different verb forms present in the es-
says was used as a measure of grammatical complexity. On an average, the 
online group essays contained 4.85 different verb forms, the offline group 
essays 3.89. The difference is statistically significant (p=0.011). The most 
frequent verb forms were the present tense indicative, the infinitive, the per-
fect indicative, the preterit, the imperfect indicative and the periphrastic fu-
ture indicative. The gerund did only occur in the online group essays, as did 
the perfect subjunctive, the imperfect subjunctive and the conditional. All of 

                                                      
74 See http://www.lexikon24.nu/. 
75 There is one outlier among the high-achievers, who frequently used OT. If he is removed, 
the correlation between OT use and grade levels approaches significance, with p=0.073. 

http://www.lexikon24.nu/
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these forms were very rare also in the online group essays and seem to be the 
effect of OT use rather than of the pupils’ proficiency level in Spanish. The 
forms are not always used correctly, especially not the conditional. 

The only verb forms that were more common, on average, in the offline 
group essays were perfect participles (often incorrectly used without an aux-
iliary verb), non-existent verb forms (i.e. verb endings or verb stem forms 
that do not exist in the Spanish language), and the imperfect indicative. The 
first two cases can be explained by the fact that the offline group pupils re-
ceived no help to conjugate verbs and sometimes forgot the auxiliary verb 
needed to form the perfect tense or simply mistook the verb ending or the 
way to handle the verb stem. It is more difficult to explain why they also 
used the imperfect tense more, but it is possible that the offline group had 
worked more recently in the classes with this tense and were thus more 
prone to using it. 

5.3.2. Syntactic Complexity 
The average number of sentences per essay was 11.90 in the online group 
essays and 10.57 in the offline group (p=0.173). The average sentence 
length in the online group was 11.70 words and 10.94 words in the offline 
group (p=0.288). Differences at sentence level were thus small and non-
significant. It deserves to be remembered also that the number of words per 
sentence does not automatically indicate sentence complexity, as many of 
the less proficient pupils wrote quite long sentences, simply coordinating 
independent clauses, something generally considered as a sign of a low level 
of grammatical complexity in writers (cf. Wolfe-Quintero et al., 1998, p. 73). 

When attempting to look at the number of clauses and the distribution of 
dependent and independent clauses, there are significant differences between 
the groups, the online group producing more dependent and independent 
clauses, and more clauses per sentence, as specified in Table IV. As men-
tioned above, a caveat not to forget is the highly unclear clause structure 
produced by many pupils, which made it quite difficult to deduce what to 
count as what kind of clause. The category of syntactically unclear clauses, 
used when the nature of a clause could not be unequivocally established, was 
slightly more frequent in the online group (mean number 1.54 per essay) 
than in the offline group (1.04), but the difference in mean numbers between 
the groups is not significant (p=0.137). There were quite big differences, 
albeit non-significant (p=0.071), between essays regarding the total number 
of syntactically unclear clauses, ranging from none to ten such clauses per 
essay. 
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Table IV. Clause distribution in the online group and the offline group essays. 
 

 Online 
group 

Offline 
group 

Significance 

Mean number of clauses per essay 24.33 18.64 Yes 
(p=0.003) 

Mean number of clauses per sentence 2.04 1.76 Yes 
(p=0.001) 

Mean number of independent clauses per essay 16.17 13.46 Near 
(p=0.051) 

Mean number of dependent clauses per essay 6.58 4.14 Yes 
(p=0.003) 

Mean number of syntactically unclear clauses 
per essay 

1.58 1.04 No 
(p=0.137) 

Ratio of independent clauses to total number of 
clauses 

0.34 0.26 Yes 
(p=0.005) 

5.3.3. Lexical Complexity 
In the present study, no immediate differences in the ways the pupils ap-
proached the essay topics can be seen between the groups (nor, to any great-
er extent, within the groups), most of them writing more or less the same 
things and presenting similar ideas, with no clearly discernible differences in 
vocabulary76. The essays’ lexical complexity, variation or diversity (for a 
discussion on terminology in this field, see e.g. Yu, 2009, and Malvern et al., 
2004, chap. 1) was first analysed using a type/token ratio where the unique 
lemmatised words in a randomly chosen text chunk of 48 words were count-
ed (forty-eight words being the length of the shortest essay), a method previ-
ously used by e.g. Arnaud (1992).77 This was done for all essays, and the 
average number of unique words per 48 words was then calculated for each 
group. The result was exactly the same in both groups: 34.04 unique words 
(or 71% of all words). The fact that both groups ended up with the exact 
same mean number of unique words is rather unexpected, considering the 
fact that the online group had immediate access to OT.  

Now, there are many ways to count lexical variation78, none of them per-
fect – especially not when it comes to evaluating lexical variation in short 
texts or texts of highly differing lengths, such as the essays analysed in the 
present study. An adaptation of Guiraud’s Index (Wolfe-Quintero et al., 
1998, p. 107), dividing the number of word types (in the entire essays) by the 
square root of two times the total number of words, was also used, and ren-
dered a small difference between the groups, A receiving a lexical variation 
value of 4.0807, and B a value of 3.8719. This seems to indicate that OT 
                                                      
76 Complexity of ideas and of structuring of ideas (including coherence and textual cohesion) 
is beyond the scope of this article. 
77 Wolfe-Quintero (2004) et al. advice against the use of TTR, “unless there is either a time 
limit or a conceptual limit on production” (p. 103). These criteria were met in the present 
study. 
78 For an extensive list of used measures, see Wolfe-Quintero et al., 1998, chap. 5. 
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might enhance the range of vocabulary in written texts (which does not nec-
essarily mean, though, that pupils actually learn more words). The numbers 
above are, however, difficult to interpret and seem in any case to show very 
small differences between the groups. The small differences in lexical varia-
tion that exist within each group, and more specifically among the OT users 
in the online group (where, on an average, high-achievers produced 35.11 
different words, low-achievers 33.69), are more clearly correlated to the 
pupils’ grade levels (p=0.022), than to the amount of OT used, where no 
significant correlation can be seen (p=0.271). 

5.4. Results on Accuracy 
Regarding accuracy, an initial hypothesis was that the online group would 
commit more grammatical and syntactic errors, whereas the offline group, 
having to cope without spelling and grammar checker assistance, would 
make more errors in terms of orthography (cf. O’Neill, 2012) and simpler 
grammatical errors such as article-noun-adjective agreement errors etc. 

In the following paragraphs, features concerning accuracy in the essays 
will be presented and discussed, with special focus on significant differences 
between the groups. The reader should of course remember that, as Vernon 
(2000, p. 347) eloquently puts it, “correct writing is not necessarily good 
writing”; an analysis of employed ideas and other text qualities must howev-
er be left to another article. 

5.4.1. Morphological Accuracy 
The morphological errors constituted 57 % of all errors in the online group 
essays, 65 % in the essays written by the offline group. Significant or near-
significant differences in morphological accuracy were found only concern-
ing verb mood (p=0.007), where the online group made more mistakes,79 and 
noun/adjective and noun/article agreement (p=0.052 and p=<0.001 respec-
tively), where the offline group made more mistakes. 

Regarding verb mood, this can be compared to the fact that the online 
group used more verb forms and were thus at a greater risk of using them 
incorrectly. It does indicate, however, that neither the OT nor the grammar 
checker of Word were able to always analyse sentence context and supply 
the correct verb mood. It should also be noted that the offline group pupils 
hardly used any subjunctives, and very few conditionals, most likely because 
they hadn’t learnt those forms yet; furthermore, they seldom produced claus-
es that would require the use of the subjunctive mood. It may be argued that 
OT can help pupils to gain insight in more difficult Spanish clause and sen-
tence structures (something that several pupils commented on in the inter-

                                                      
79 This could be considered partly as a syntactic error as well, considering the fact that the use 
of verb mode is highly depending on the syntactic context of the sentence. 
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views); however, as the OT made several mistakes as regards the appropriate 
verb mood use, the pedagogic value is questionable. 

Table V sums up the most frequent morphological errors, with examples 
from some of the essays. Only one error type (underlined) is marked in each 
example. 
 
Table V. Most frequent morphological errors. 
 

Error type Online group Offline group Significance 
Verb tenses / aspects 2.35 2.21 No (p=0.883) 
Example: Mientras que yo escogí (“While I was I picked”, essay A26:2, wrong verb 
aspect) 
Verb endings 2.25 1.54 No (p=0.095) 
Example: A veces, sus amigos quieren hacer muchas cosas, pero tu no quiere 
(“Sometimes, your friends want to do a lot of things, but your don’t want to”, essay 
A16:1, 3rd person ending instead of 2nd person) 
Auxiliary verbs 0.77 0.71 No (p=0.060) 
Example: En la verano es una tradición se llama pleno verano (“In summer is a 
tradition is called full summer”, essay A29:3, ”es” (is) used instead of ”hay” (there 
is)) 
Verb moods 0.85 0.14 Yes (p=0.007) 
Example: Es una pena que no escuchan (“It’s a pity they don’t listen”,essay A30:1, 
indicative instead of subjunctive) 
Non-existent verb 
forms 0.50 0.86 No (p=0.115) 

Example: Creo que obtenes nuevas amigos (“I think you *obtain new friends”, 
essay A6:1, verb stem incorrectly formed) 
Personal pronouns 1.19 0.75 No (p=0.178) 
Example: Me creer de San Juan es un costumbre muy divertido (“Me think of Mid-
summer is a very fun habit”, essay B16:3, object form of 1st person pronoun used 
instead of subject form) 
Possessive pronouns 0.32 0.43 No (p=0.554) 
Example: Cuando discuto la escuela con mis padres y sobre ellos escolarización 
(“When I discuss school with my parents and about they schooling”, essay B5:4, 
personal pronoun instead of possessive) 
Noun-adjective 
agreement 1.39 2.11 Near (p=0.052) 

Example: En deciembre somos tambien celibrar el año nuevo con grande fiestas 
(“In December we are also celebrate the new year with big parties”, essay B1:3, 
plural not marked on adjective) 
Article-noun agree-
ment 0.89 2.43 Yes (p=<0.001) 

Example: Una día, mi madre me dijo que tenía ir a mi abuela (“One day, my mother 
told me that I had go to my grandmother”,essay B5:2, feminine article instead of 
masculine) 
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5.4.2. Syntactic Accuracy 
The ratio of syntactically correct sentences to the total number of sentences 
was measured as an indicator of the pupils’ ability to produce syntactically 
accurate sentences.80 On average, the online group produced 3.18 correct 
sentences per essay, the offline group 2.18, rendering a ratio of 25.87% cor-
rect sentences to the total number of sentences in the online group essays, 
16.93% in the offline group, a significant difference (p=0.013). A majority 
of the correct sentences are, however, quite short and syntactically simple, 
such as “¡Hola Pablo” Hi Pablo!, or “¡Buena Suerte, Adiós!” Good Luck, 
Goodbye! (both from essay A8:1). Furthermore, several of the syntactically 
correct sentences contained other errors, such as misspellings or, more 
common, inadequate word choices such as “pleno verano” full summer in-
stead of “San Juan” midsummer, or “tren” train instead of “desfile” or “cor-
tejo” procession. 

Both groups struggled with forming syntactically correct (or sometimes, 
indeed, comprehensible) phrases or sentences, many pupils commenting that 
they did not know how to construct a sentence in Spanish, and that they of-
ten relied on OT to get a hint on acceptable sentence structure. This is re-
flected in the number of syntactic errors, which made up 27 % of all errors in 
the texts from the online group, 25 % in the offline group (a non-significant 
difference, p=0.444). The most common error type was minor sentence 
structure errors, such as the wrong use of grammatical particles or connect-
ors (especially “de” and “que”), the omission of these kinds of words or the 
superfluous addition of them. 17 % of all errors in the online group and 15 % 
in the offline group belonged to this category. Other errors regarded word 
order (2 % in the online group, 3 % in the offline group, p=0.367), substitut-
ing adverbs with adjectives or vice versa (2 % in the online group, 3 % in the 
offline group, p=0.130) and major sentence structure errors, i.e. errors on 
clause and sentence level leading to incomprehensible or nearly incompre-
hensible text chunks (6 % in the online group, 4 % the offline group, 
p=0.036). Differences in correct use of conjunctions approaches significance 
(p=0.057), with more mistakes in the online group. A category that needed 
to be introduced during the analysis, consisting in “major sentence structure 
errors”, was found to be common, and there is a significant difference be-
tween the groups, the online group making more of these mistakes 
(p=0.036). A summary of the syntactic error types with examples are shown 
in Table VI. 

 
 
 

                                                      
80 As explained above, sentences were chosen over the more commonly used T-unit as the 
many missing connective elements made it difficult to discern what was intended as for ex-
ample an independent or dependent clause. Sentences considered as syntactically correct often 
contained morphological and lexicopragmatic errors, as well as misspelled words. 
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Table VI. Summary and examples of syntactical error types. 
 

Error type Online group Offline group Significance 
Word order 0.58 0.79 No (p=0.367) 
Example: creo que es no a causa de la iglesia (“I think that it not is because of the 
church”, essay A5:3, wrong placing of negation) 
Adverb/adjective substitu-
tion 0.42 0.71 No (p=0.130) 

Example: Este tipo de problema es muy normalmente y este es mi consejo (“This 
kind of problem is very normally and this is my advice”, essay A14:1, adverb in-
stead of adjective) 
Minor sentence structure 
errors 4.14 3.54 No (p=0.378) 

Example: pienso es un tradición que es superfluo (“I think it is a tradition that is 
superfluous”, essay B7:3, missing conjunction) 
Major sentence structure 
errors 81 1.48 0.82 Yes (p=0.036) 

Example: dile a tus amigos acerca de ello demasiado (“tell him/her to your friends 
about that too much”, essay A32:1) 
Conjunctions 0.74 0.32 Near (p=0.057) 
Example: el lobo no me muestran el camino a mi abuela pero el lobo quiero estar 
allí primero lugar (“the wolf they do not show me the way to my grandmother but 
the wolf I want to be there first place”, essay A27:2, “pero” (but) used instead of 
“porque” (because) or similar) 

The use of OT does not, thus, seem to lead to any greater differences as far 
as simpler errors are concerned; the only clearly significant difference can be 
seen with major sentence structure errors, which rendered the understanding 
of the texts difficult. This might be explained in the present study by the fact 
that many pupils in the offline group chose not to try to write more complex 
sentences, thus avoiding many of the pitfalls encountered in the online 
group, where complex sentences were translated automatically, without 
many of the pupils having sufficient proficiency in Spanish to be certain of 
the correctness of the translations, or to be able to ameliorate them. Another 
explanation might be, however, that without being able to resort to automat-
ed help, pupils from the offline group had to plan their writing and think 
their sentences through better. Both explanations seem to be true, among 
different pupils, judging from the questionnaire and the interviews. 

                                                      
81 Many of these phrases also contain pragmatic errors as well as several grammatical errors. 
All phrases that could not be unequivocally corrected or understood were placed in this cate-
gory. 
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5.4.3. Lexical and Pragmatic Accuracy 
This category concerns the correct and coherent choice of words, correct 
spelling and the consistent use of forms of address, an error frequently found 
in some of the essays. 

5.4.3.1. Choice of Words and Pragmatics 
Both groups made errors concerning context-appropriate choice of words, an 
error type that constituted 11 % of all errors in the online group essays, 10 % 
in the offline group. There were a mean of 2.62 contextually wrong word 
uses in the online group essays and slightly fewer at 2.36 in the offline 
group. The difference is not significant (p=0.635). Counted as a ratio of 
wrong words to the total number of words, 1.93% of the words in the online 
group essays were incorrectly used, 2.08% of the words in the offline group 
essays (p=0.403). 

Many of the word choice errors are due to context-inappropriate OTs or 
choosing the wrong option in the dictionary, especially when a Swedish 
word is translated to two or more Spanish words, such as “mandar” (to send) 
instead of “transmitir” (to broadcast), both “sända” in Swedish. Pupils in the 
online group did show awareness of this problem and resorted in quite a few 
cases to double-checking translations and suggestions to alternative transla-
tions, although few were capable of choosing the most appropriate alterna-
tive. 

In the first essay, written as a letter to a 19-year-old boy, a large number 
of the online group pupils were inconsistent in their forms of address, chang-
ing back and forth between informal 2nd and formal 3rd person (“tú” an “ust-
ed”). This confusing pronoun and verb form use was almost never seen in 
subsequent essays, where pupils did not necessarily have to address the 
reader directly. It was present to a minor degree in the offline group essays, 
but as all of their first essays had to be discarded, comparisons cannot be 
made between the groups. It seems plausible, though, that the number of 
inconsistencies depended on the use of technology, as the screencasts re-
vealed that the OTs many times translated the Swedish “du” (you, 2nd person, 
informal) to Spanish “usted” (you, 3rd person, formal), although not always. 
The pupils did not seem to react to this.82 

5.4.3.2. Orthographic Accuracy 
The most obvious difference between the groups is the number of misspell-
ings. The pupils of the online group made a mean of 1.20 spelling errors per 
essay, whereas the pupils of the offline group on an average made 7.75 
spelling errors per essay (or 0.99 % of the words misspelled in the online 

                                                      
82  The fact that the online group had a native Latin-American teacher, frequently using 
ustedes (3rd person plural) rather than vosotros (2nd person plural, used in Spain) to address 
the class, might have made the pupils more familiar with 3rd person forms of address, thus not 
reacting to them as much when they saw them in the text. 
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group, 7.41 % in the offline group; p=<0.001). The result was expected for 
several reasons (cf. Heift et al., 2007; Figueredo et al., 2006; Steding, 2009). 
Firstly, the offline group had no access to a spell checker. The auto-
correction function of Word used by the online group also contributed to 
reducing the number of misplaced or omitted accent marks and other 
spelling errors. Secondly, as many of the pupils of the offline group, accord-
ing to their survey answers and the interviews, felt that they had too little 
time to write, and considered looking up words in a dictionary too time-
consuming, they more than once chose to rely on their own knowledge or 
intuition rather than to look up semi-familiar words an extra time in the dic-
tionary. Thirdly, this perceived time constraint may of course also have con-
tributed to a less careful handling of the keyboard, increasing the number of 
lapses. 

6. Discussion 
The present study suggests that some significant differences may be dis-
cerned regarding different aspects of fluency, complexity and accuracy be-
tween essays written with or without OT. The technology seems to be capa-
ble of compensating for errors of simpler order, such as article-noun-
adjective agreement, but less capable of correcting more complex errors, 
such as faltering syntax, lack of cohesive devices or the choice of verb 
moods and aspects. These errors are often among the ones that mostly im-
pede comprehension of the texts, which makes them the more problematic – 
and the more important to pay explicit attention to when teaching pupils to 
write in Spanish as a foreign language. 

What becomes clear, looking at the results, is that the use of OT in itself 
does not seem to bring about dramatic changes in texts, regarding fluency, 
complexity or accuracy, neither improvements nor deteriorations. This is in 
line with O’Neill’s (2012) findings. The texts from the online group did be-
come slightly longer, with a slightly higher number of sentences and inde-
pendent clauses, and the number of misspelled words was significantly re-
duced (thanks both to OT and to the spell checker of Word); apart from the 
number of misspellings, however, the differences between the groups were 
generally small. It is apparent that many differences were less related to 
technology use than to the pupils’ previous proficiency level of Spanish, and, 
to some extent, to the pupils’ ability to effectively handle the technology and 
avoid its pitfalls. As Hyland (2013) points out, “[h]elp in using the thesaurus, 
and spelling and grammar checkers is also essential to avoid an overreliance 
on these very fallible features and their ad hoc, de-contextualized advice” (p. 
148). 

The pupils who managed to use technology competently were high-
achievers who, it might be assumed, would have been able to write well 
anyway. Now, it may be said that OT and tools such as the spell and gram-
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mar checkers can be used to improve low-achievers’ FLW, as it helps them 
to communicate more (i.e. to write longer texts) and marginally better (as far 
as CAF is concerned; style and idea generating, as mentioned above, are 
other concerns not addressed here), according to Garcia et al. (2011); how-
ever, the authors also state that OT use may not lead to increased learning 
and might make pupils more “lazy” (p. 486). It remains unclear, thus, 
whether technology use in the long run helps pupils – especially low-
achievers – to become better writers or in any way better Spanish speakers 
(cf. Larson-Guenette, 2013). The results of the present study show no clear 
indication of any progress during the four months it lasted, but a longer lon-
gitudinal study involving pre- and post-tests on e.g. vocabulary knowledge 
and retention, and on grammatical accuracy, could perhaps further elucidate 
whether the use of OT results in any lasting effects on the pupils’ knowledge 
of the language. As many pupils stated that they thought that OT was a good 
tool to provide them with much-needed assistance of Spanish syntax, this 
might be an especially interesting field to study further. It clearly also re-
mains an area to be better addressed by Spanish teachers in Swedish schools; 
albeit many of the texts produced by the pupils in the present study, at least 
partially, might be considered “good enough” for a native Spanish speaker to 
understand them (cf. Aiken et al., 2011), the results can often be said not to 
reflect the goals presented in the curriculum. Likewise, the spell checker, 
properly used (cf. Heift et al., 2007), may contribute to pupils’ learning of 
foreign language orthography; the longitudinal effects do, however, need to 
be further studied (cf. Leacock et al., 2010). 

No matter what views teachers and researchers hold on OT, it is probably 
naïve to try to forbid its use. Language teachers working in digitalised school 
environments will have to learn the affordances and the flaws of the technol-
ogy, in order to be able to teach their pupils how to use it in ways that sus-
tain and, possibly, improve language learning (cf. Niño, 2009; O’Neill, 
2012; Larson-Guenette, 2013) – or, as Steding (2009, p. 179) eloquently puts 
it: “What students usually do not understand is that it is not the educational 
goal of writing assignments in a language class to simply translate from L1 
to L2.”. Further studies can hopefully shed more light on the potentials and 
limitations of OT in foreign language learning. 

Finally, one cannot help but think that a neo-Luddite (cf. Roszak, 1994) – 
if there are any left – would probably say that in order to improve their Span-
ish writing, pupils need first and foremost not to enhance their technology 
use, but in fact to improve their knowledge of the Spanish language. Wheth-
er this can be done through better use of OT and other digitalised writing 
resources is still an open research field, and an important one as language 
teachers and learners face an increasing school digitalisation. 
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