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Sammanfattning 
Vid svenska högskolor och universitet finns idag ett ökande antal äldre 
studenter. Samtidigt förekommer i dagens samhälle negativa fördomar om 
äldres lärande. Denna rapport redogör för en enkätstudie som genomfördes 
med 30 lärare som undervisar i nätbaserade språkkurser vid ett svenskt 
lärosäte. Syftet med studien var att ta reda på hur dessa lärare förhåller sig till 
äldre studenter. Undersökningen visar att lärarna inte reflekterar särskilt 
mycket över kursdeltagarnas ålder. Många ser dock äldre studenter som en 
tillgång i seminariegruppen på grund av deras erfarenheter, mognad och 
engagemang. Lärarna gör inte åldersindelade grupper under de nätbaserade 
seminarierna och anpassar inte undervisningen specifikt till äldre 
kursdeltagare. I rapporten diskuteras hur nätbaserad undervisning kan vara 
en fördel för äldre studenter eftersom den på många sätt redan är flexibel och 
anpassad efter studenternas individuella behov. 
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Inledning 
 
Sverige har, liksom många andra länder, en åldrande befolkning (Ahlbom et 
al., 2010). I media framhålls ofta problem relaterade till denna situation, såsom 
ekonomiska utmaningar och brister i vård och omsorg. Den åldrande befolk-
ningen är dock betydligt mer vital i dagens samhälle jämfört med för bara 
några decennier sedan (Brülde, 2019). Idag har en 65-åring i allmänhet många 
år framför sig med möjlighet att delta i olika aktiviteter och att studera. 
Framväxten av senioruniversitet tyder på att det finns intresse för studier 
även efter pensionen (Formosa, 2019), och åldersgruppen söker sig även till 
de allmänna universiteten och högskolorna.   
 Trots detta förekommer i dagens samhälle ålderism (eng. ageism). Ålderism 
definieras av Andersson (2008, s. 12) som ”fördomar eller stereotypa 
föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till 
diskriminering”. Tidigare studier har visat att samhällets fördomar mot äldres 
förmåga att lära sig språk påverkar både inlärarna själva och lärarna negativt 
och att lärarnas förhållningssätt till sina studenter spelar en stor roll för 
språkinlärningen (Ramírez-Gómez, 2016b, s. 199). Lärares attityder och 
beteenden kan oavsiktligt vara åldersdiskriminerande (Andrew, 2012, s. 158). 
Levaque (2012) har undersökt tre aspekter av ålderism i lärares 
förhållningssätt till äldre studenter:  stereotypa föreställningar, tendens att 
separera och affektiv attityd.  
 Det finns även negativa fördomar om äldres förmåga att hantera ny teknik. 
Med anledning av coronapandemin blev många lärosäten tvungna att ställa om 
till nätbaserad undervisning våren 2020 och det finns anledning att tro att 
denna studieform är en del av framtiden.  
 Syftet med denna studie är att studera hur lärare i nätbaserade högskole-
kurser i språk förhåller sig till äldre studenter och om lärarna anser att 
studenternas ålder påverkar undervisning och metoder. Mer specifikt 
undersöks följande frågeställningar: 
 

- Hur förhåller sig högskolelärare i språk till äldre studenter? 
- Anser lärarna att de anpassar sina undervisningsmetoder till äldre 

studenter? 
- Vilken betydelse har det att undervisningen endast sker nätbaserat? 
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Vi har valt att genomföra en enkätstudie med lärare i språk vid en högskola 
som sedan många år ger nätbaserad undervisning i många språk och som har 
en relativt hög andel äldre studenter. Vid högskolan i fråga erbjuds nätbaserad 
undervisning i tio språk utöver svenska och svenska som andraspråk. För 
några av språken infördes nätbaserade kurser redan för 16 år sedan. Vid 
högskolan används termen ”nätbaserad undervisning” i stället för 
”distansundervisning” (Lindgren, 2020), vilket innebär att man fokuserar på 
interaktionen mellan studenter och lärare under synkrona onlineseminarier 
och vill återskapa det som sker i ett fysiskt klassrum på campus, till skillnad 
från traditionella distanskurser med lite eller ingen interaktion i realtid. Vid 
studiens genomförande användes verktyget Adobe Connect (numera används 
Zoom) för de virtuella seminarierna, där studenter och lärare träffas på 
schemalagda tider och då kan se och tala med varandra, dela dokument och 
även chatta med varandra i realtid. Förutom detta virtuella samtalsrum 
används lärplattformen Blackboard, där studenterna kan lyssna på inspelade 
föreläsningar, hämta material, delta i asynkrona diskussionsforum och lämna 
in inlämningsuppgifter. Prov skrivs i det virtuella samtalsrummet med 
övervakning av tentamensvärdar och lämnas in i lärplattformen. Kurserna är 
helt nätbaserade utan någon fysisk träff.  
 Vad menas då med äldre studenter? Studenter i betydelsen ”personer som 
studerar vid universitet eller högskola” (SO) har under lång tid primärt 
utgjorts av unga människor, såsom Högskoleverket (Rapport 2008:33R) 
beskriver det:  
 

Den traditionella bilden av studenten är en ung man eller 
kvinna som börjar högskolestudierna i princip direkt efter 
gymnasiet, fullföljer sin utbildning utan avbrott och efter 
examen inte kommer närmare högskolan än i sina minnen av 
studietiden. 

 
Situationen ser dock annorlunda ut idag. Vid den högskola som vi valt att 
utföra studien vid var under våren 2018 bara 24% av studenterna under 25 
år, 46% var 25-35 år, 23% var 36-50 år och 7% var 51 år eller äldre 
(Hofverberg, 2018). 
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I den enkät som ligger till grund för studien tillfrågades lärarna om vid vilken 
ålder de anser att en student är en äldre student. Vi återkommer därför till 
denna fråga i analysen av enkätsvaren.  
 Efter denna inledning följer en litteraturöversikt med särskilt fokus på 
språklärares förhållningssätt till äldre studenter. Därefter presenteras 
studiens material och metod följt av resultatanalysen. Avslutningsvis 
diskuteras resultaten i förhållande till tidigare forskning. 
 
 

Forskningsbakgrund 
 
Gällande vår specifika fråga om hur lärare förhåller sig till äldre 
språkstudenter har detta studerats av Gómez Bedoya (2008). Hon genomförde 
en enkät, dels med 251 japanska studenter i spanska på Cervantes Institutet i 
Tokyo (varav 16 % var över 60 år), dels med lärarkolleger vid samma institut. 
Vi har inspirerat oss av hennes studie och återanvänt flera av hennes frågor i 
vår enkät. Vad gäller grupparbete, visade Gómez Bedoyas (2008, s. 107-108) 
enkät till lärare att dessa gärna låter studenterna arbeta i grupper, men att de 
ställer sig tveksamma till att göra speciella grupper med äldre studenter. Alla 
lärare håller med om att mångfalden i klassrummet berikar lärandet. I princip 
använder ingen av lärarna någon speciell metod för äldre studenter och de 
ägnar inte de äldre studenterna mer uppmärksamhet än de andra kurs-
deltagarna. I klassrummet deltar och förstår de äldre studenterna i allmänhet 
lika bra som övriga studenter och har inte svårare att lära sig spanska, men de 
verkar dock ha svårare att interagera och uttrycka sig muntligt och de tycks 
också ha sämre minne, enligt lärarna. De mest påfallande fördelarna jämfört 
med övriga studenter är att de äldre studenterna har mer tid för sina studier, 
ställer fler frågor och visar större engagemang, vilket ibland gör att de lär sig 
snabbare, anser lärarna. Gómez Bedoyas (2008, s. 131-132) enkät till 
studenter visade att varken äldre eller yngre studenter skulle vilja ha 
åldersindelade grupper, men de äldre studenterna är särskilt emot en sådan 
indelning. Några av de äldre reagerade mycket negativt och svarade att de 
skulle sluta studera om en åldersindelning tillämpades. Mångfald och 
möjlighet att kunna dela erfarenheter med andra generationer verkar vara de 
viktigaste orsakerna till att inte åldersindelade grupper ses som någon bra idé.  
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En annan forskare som fokuserar på lärares syn på äldres främmandespråks-
inlärning är Ramírez-Gómez. Hon nämner att studier som handlar om äldres 
lärande traditionellt haft ett negativt perspektiv och inriktat sig på 
åldersrelaterade kognitiva förändringar samt orsakerna till och effekterna av 
nedgång, såsom dålig syn och hörsel, sämre minne osv., men att nyare 
forskning visar att hjärnan fortsätter att utvecklas hela livet och att det är 
möjligt att lära sig nya saker i alla åldrar (Ramírez-Gómez, 2016a, s. 137). 
Ramírez-Gómez använder begreppet ”Critical Foreign Language Geragogy”, 
som innebär ett kritiskt sätt att se på äldres främmandespråksinlärning. Hon 
menar att de negativa fördomar som finns i samhället om äldre personers 
lärande påverkar både inlärarna själva och lärarna, vad gäller t.ex. 
förväntningar och mål och att lärarnas förhållningssätt till studenterna har 
stor betydelse för språkinlärningen (Ramírez-Gómez, 2016b, s. 199). Läraren 
bör, hävdar Ramírez-Gómez, vara medveten om att det finns äldre studenter i 
studentgruppen och beakta att det finns fördomar mot äldre studenter i 
samhället och, till följd av det, hos studenterna själva. Ramírez-Gómez (2016a, 
s. 142) påpekar att det är lärarnas ansvar att hitta ”mekanismer” för att 
motverka dessa fördomar och den nedvärderande självkänsla som påverkar 
andraspråksinlärningen negativt.  
 I en kurs i spanska för japanska inlärare som var 60 år och äldre undersökte 
Ramírez-Gómez (2019) hur anpassning av några vanliga undervisnings-
tekniker kan tillgodose äldre studenters behov och därmed förbättra deras 
språkinlärning. Hon hävdar att äldre inlärares utmaningar snarare beror på 
metodologiska problem än på åldersrelaterade kognitiva förändringar. 
Innovationerna som genomfördes i kursen bestod bland annat av under-
visningsmaterial som skapats specifikt för dessa studenter (Ramírez-Gómez, 
2019, s. 165). Exempelvis producerades ljudinspelningar utan bakgrunds-
buller och med tydligt tal i låga frekvenser. Läraren måste dessutom ta reda på 
vilka studenter som hade någon hörsel- eller synskada och i så fall tillgodose 
dessa studenters specifika behov. För övrigt användes stor stil, minst 14 
punkter, till allt skriftligt material (ibid., s. 166-167). Jämfört med en kontroll-
grupp presterade experimentgruppen bättre i användning av ordförrådet i en 
skriftlig uppgift och i en muntlig intervju (ibid., s. 172-173). Efter kursens slut 
verkade de äldre inlärarna i experimentgruppen dessutom inte längre se ålder 
som ett hinder i språkinlärningen, utan som en utmaning som kan övervinnas 
med ansträngning, tid, lämpliga strategier och en adekvat metod (ibid., s. 180).    
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Enligt Andrew (2012, s. 158), som intervjuat äldre studenter i engelska i 
Mexiko och deras lärare, kan lärares attityder och beteenden oavsiktligt vara 
åldersdiskriminerande. Dock kan en ökad medvetenhet hos läraren om vad 
som sägs och görs i klassrummet kompensera för en sådan tendens.  
 Lärarnas attityder är mycket viktiga för att få de äldre studenterna att 
uttrycka sig på det främmande språket, menar Eguz (2019, s. 705), som 
undervisat i turkiska för vuxna irländska inlärare i varierande åldrar. Valet av 
samtalsämnen är dessutom viktigt, och Eguz påpekar att undervisnings-
material ofta är anpassat till yngre inlärare och kan uppfattas som barnsligt 
och mindre intressant av de äldre. Enligt Eguz (2019, s. 704-705) är äldre 
studenter ofta mycket motiverade och ansvarsfulla i sina studier, och är 
dessutom mer autonoma i sitt lärande än de yngre, men de ber henne ofta tala 
högre eller skriva större på den svarta tavlan och vissa av dem har svårigheter 
med tekniken, t.ex. när de under en lektion skulle spela onlinespel.  
 Frågan om äldre studenters eventuella problem med ny teknologi är särskilt 
intressant när det gäller nätbaserad undervisning, eftersom den kräver 
relativt god datorvana. Tidigare forskning har dock visat att det finns fördelar 
med nätbaserad undervisning för äldre inlärare, vilket Thalhammer (2014, s. 
51) presenterar i sin artikel. En av dessa fördelar är att nätbaserad 
undervisning är oberoende av tid och rum, vilket förbättrar tillgängligheten 
för personer som på grund av begränsad rörlighet eller begränsade 
transportmöjligheter kan ha svårt att ta sig till en fysisk lokal vid en viss 
tidpunkt. Här bör dock tilläggas att nätbaserade seminarier i realtid endast är 
oberoende av rum, inte av tid. En annan fördel med nätbaserad undervisning, 
som Thalhammer tar upp, är att den kan möta äldre studenters speciella behov 
genom att kompensera för åldersrelaterade begränsningar som t.ex. hörsel-
problem och sämre syn. Eftersom undervisningen är tekniskt baserad kan den 
flexibelt anpassas till inlärarnas individuella behov. Nätbaserat 
undervisningsmaterial ger också inlärarna möjlighet att lära sig i sin egen takt, 
något som, enligt Thalhammer, kan bidra positivt till äldres inlärning.  
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Material och metod 
 
För att undersöka hur språklärare förhåller sig till äldre studenter i 
nätbaserade högskolekurser utformade vi en enkät till språklärare vid det 
valda lärosätet. Som tidigare nämnts har lärosätet lång erfarenhet av 
nätbaserad undervisning i många språk och en relativt hög andel äldre 
studenter. Enkäten skapades i SurveyMonkey och enkätlänken skickades med 
mejl 2018-10-05 till alla lärare inom språkämnena arabiska, engelska, franska, 
italienska, kinesiska, japanska, portugisiska, ryska, spanska och tyska, totalt 76 
personer. Av dessa svarade 30 på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 
40,5%. Språkämnena skilde sig åt vad gäller svarsfrekvens, som varierade från 
20% till 67%. Deltagandet i enkäten var frivilligt. Vi nämnde i mejlet att vår 
studie handlade om äldre studenter i nätbaserad undervisning.   
 Enkäten innehöll 13 frågor, varav två bakgrundsfrågor, sex frågor med fasta 
svarsalternativ och fem öppna frågor. Frågorna följde delvis Gómez Bedoyas 
(2008) modell men var anpassade till våra frågeställningar. Efter två inledande 
bakgrundsfrågor ställdes frågan ”Hur gammal ska en student vara enligt dig 
för att räknas som äldre?” Därefter följde tre frågor om gruppindelning: Hur 
ofta delar du in studenterna i grupper under dina seminarier på Connect? Gör 
du flera olika grupper under seminariet eller har du samma gruppindelning? 
Hur bildar du grupperna (slumpmässigt eller utifrån vissa kriterier)? Vi 
frågade även om läraren använde inspelningar eller andra ljuddokument 
under seminarierna och hur det i så fall fungerade för studenterna. Eftersom 
de flesta svarade att de inte använder sådana inspelningar kommer vi inte att 
återkomma till den frågan. Vi frågade därefter om läraren brukar försöka 
använda andra metoder eller andra övningar eller ändra sin undervisning på 
något sätt om han eller hon har äldre studenter. De två följande frågorna rörde 
hur läraren upplever att äldre studenter uppfattar och förstår vad som sägs 
under onlineseminarierna och om och i så fall varför äldre studenter är en 
tillgång i seminariegruppen. Slutligen gavs möjligheten att lämna ytterligare 
kommentarer. 
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Enkäten genomfördes 2018. Figur 1 visar antalet studenter som var 55 år eller 
äldre vid de olika språkämnena på det valda lärosätet åren 2016, 2017 och 
2018. Det handlar om de två högsta ålderskategorierna som används i 
administrativa sammanhang på lärosätet, nämligen 55-64 år och 65+. De 
ämnen som har flest studenter som är 55 år eller mer är franska, italienska och 
portugisiska. I ämnet franska är variationen mellan de tre åren mycket liten, 
medan en ökning kan ses i ämnena portugisiska och tyska och en minskning i 
italienska. 
 

 
Figur 1. Antal studenter som var 55 år eller mer i de olika språkämnena 2016, 
2017 och 2018 
 
Tabell 1 presenterar andelen studenter som hösten 2018, när studien 
genomfördes, tillhörde den högsta ålderskategorin enligt lärosätets 
administrativa system, det vill säga 65+. De studenter som är äldre än 65 år 
utgör en inte oväsentlig andel för ämnena franska, italienska, tyska och 
portugisiska.  
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Tabell 1. Andel studenter som var 65+ hösten 2018 
 

Språkämne % studenter 65+ 
franska 5,7 
italienska 4,6 
tyska 4,5 
portugisiska 3,1 
ryska 1,8 
arabiska 1 
kinesiska 0,98 
spanska 0,53 
engelska 0 
japanska 0 

 
Det kan preciseras att det 2018 fanns 17 studenter i franska som tillhörde 
kategorin 65+ och av dem var flera över 70 år. Den äldsta var 83 år. I italienska 
fanns det åtta studenter i kategorin 65+ varav den äldsta var 77 år och i tyska 
fanns det 14 studenter som var 65 år eller äldre varav den äldsta var 76 år. 
 
 

  



 

15 
 

Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras resultaten av enkätstudien. Redovisningen är 
strukturerad utifrån de tre frågeställningarna:  
 

- Hur förhåller sig högskolelärare i språk till äldre studenter?  
- Anser lärarna att de anpassar sina undervisningsmetoder till äldre 

studenter?   
- Vilken betydelse har det att undervisningen endast sker nätbaserat? 

 
 
Hur förhåller sig högskolelärare i språk till äldre studenter? 
 
Som tidigare nämnts valde vi att i början av enkäten ställa en öppen fråga om 
hur gammal läraren anser att en student ska vara för att räknas som äldre 
student. Tabell 2 redovisar svaren på denna fråga. Svaren gavs med egna ord, 
men vi har här ordnat dem i olika kategorier. 
 
Tabell 2. När är en student en äldre student? 
 

 Antal svar 
65 eller mer 1 
60 eller mer 5 
55 eller mer 3 
50 eller mer 8 
45 eller mer 1 
40 eller mer 2 
35 eller mer 2 
30 eller mer 2 
Vet ej 1 
Vill ej svara 1 
Summa 26 

 
De flesta ansåg att en student kan betraktas som äldre vid 50 år (8 lärare) eller 
60 år (5 lärare). Tre lärare svarade 55 år. Utöver svaren i tabell 2 har fyra 
lärare reflekterat mer ingående över frågan, och deras svar finns därför inte 
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med i tabellen. En av dessa skrev att det var en ”lurig fråga” och att hen 
spontant tänker sig personer som är över 30 och omskolar sig eller återvänder 
till studierna men att man också kan tänka att 60-åringar är äldre studenter. 
En annan ger ett liknande svar, att det ”kan tolkas på olika sätt, antingen som 
’yrkesarbetande’, kanske över 30, eller ’nära pensionsåldern’, runt 60 och 
äldre”. En tredje lärare skrev att studenter över 50 är äldre men att man även 
kan se de som är över 30 som äldre än genomsnittet. En respondent svarade 
att studenter som passerat gränsen för att få studiemedel från CSN skulle 
kunna ses som äldre. Respondenten anger då ”typ 44 år” som gräns. I 
skrivande stund kan man dock få studiemedel upp till 56 år. Den lärare som 
inte ville svara på frågan skrev att ”’äldre’ är mindre intressant för mig än 
andra kriterier, som exempelvis ’modersmål’, ’handikapp som nedsatt hörsel 
eller syn’, ’svårigheter att hantera tekniken’ etc.”. 
 En fråga som specifikt rör lärarnas förhållningssätt till äldre studenter är 
om de anser att äldre studenter är en tillgång i seminariegruppen och i så fall 
varför eller varför inte. Även här valde vi att ställa en öppen fråga för att kunna 
fånga upp nyanser i respondenternas svar. Svaren gavs alltså med egna ord, 
men vi har i tabell 3 ordnat dem i olika kategorier och presenterar därefter 
svaren utförligare. 
 
Tabell 3. Är äldre studenter en tillgång under seminarierna? 
 

 Antal svar 
Ja 15 
Ingen åsikt 4 
Varken ja eller 
nej 4 
Ibland 3 
Inget svar 3 
Nej 1 
Summa 30 

 
Många tycker att äldre studenter är en tillgång under seminarierna. Det mest 
intressanta i det här sammanhanget är vilka förklaringar som ges. Dessa 
handlar om erfarenhet, till exempel professionell erfarenhet, att de äldre 
studenterna kommer med ett annat perspektiv, ett engagemang och ett annat 
sätt att arbeta, att de är mogna och att de ger djupare kommentarer. En 
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respondent skriver att när studenterna sitter i smågrupper är ofta äldre 
studenter mer förberedda inför lektionen och att de kan förklara hur de 
funderar på en fråga i stället för att endast besvara den. En annan skriver att 
det är positivt för de yngre studenterna att höra andra sätt att tänka. Rent 
allmänt lyfts mångfalden upp och man poängterar fördelen med grupper som 
har varierande deltagare ur flera avseenden. En respondent skriver att det 
händer att äldre studenter har lärt sig andra språk och att det kan användas i 
den nuvarande språkinlärningen. Några skriver dock att man inte kan 
generalisera om äldre studenter är en tillgång eller inte. En som har svarat 
”varken ja eller nej” skriver att äldre ofta har tekniska problem och en låg 
digital kompetens vilket kan ställa till problem. En annan skriver att äldre 
visserligen är intressanta men att de kan vara långsamma. De kan med andra 
ord vara en tillgång i diskussionerna men endast om de andra har tillräckligt 
med tålamod att vänta ut dem. Slutligen skriver en respondent, tillhörande de 
språk som inte har så många äldre studenter, att äldre läser språk som 
tidsfördriv, kan vara dåligt förberedda och kan bli ett direkt störande moment. 
Denna negativa kommentar skulle möjligtvis kunna bero på att just den 
läraren har haft dåliga erfarenheter av äldre studenter.  
 I respondenternas övriga kommentarer framgår det att flera aldrig gör 
någon skillnad mellan studenterna utifrån deras ålder eller att de aldrig ens 
har tänkt på åldersfrågan. Flera nämner en positiv erfarenhet av äldre 
studenter. De är arbetsamma, motiverade, intresserade, ivriga att lära sig och 
inte endast intresserade av högskolepoäng.  
 
 
Anser lärarna att de anpassar sina undervisningsmetoder till äldre 
studenter? 
 
De första frågorna som ställdes angående undervisningsmetoder och en 
eventuell anpassning till äldre studenter handlar om de grupper som läraren 
kan bilda under de nätbaserade seminarierna i realtid. I Adobe Connect 
arbetar man antingen i ett gemensamt rum (main meeting) eller i små 
grupprum (breakout rooms). Av vår enkät framgår att 21 lärare delar upp 
studenterna i grupper varje gång de har seminarium medan 9 gör det ”mindre 
ofta”. Hur görs gruppindelningen? Tabell 4 visar de olika indelnings-
metoderna. Respondenterna fick svara fritt för att enkäten inte skulle missa 
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några gruppindelningsmetoder. Eftersom några lärare har angett flera 
metoder är det totala antalet svar fler än 30. 
 
Tabell 4. Gruppindelningsmetoder 
 

 Antal svar 
Slumpmässigt 10 
Efter nivå (olika nivåer) 9 
Män och kvinnor (blandade) 4 
Det beror på övningen/kursen 3 
Så att studenterna aldrig hamnar i samma grupp 3 
Efter modersmål 2 
Jag använder flera metoder 2 
Män och kvinnor, nationalitet och ålder 1 
Män och kvinnor och nivåer 1 
Efter personligheten  1 
Summa 36 

 
Som framgår av tabellen gör 10 lärare gruppindelningen slumpmässigt. Nio 
lärare svarar att de delar in studenterna efter nivå. Endast en respondent 
anger åldern som kriterium för gruppindelningen, och inte som ensamt 
kriterium utan tillsammans med två andra kriterier, nämligen ”jag blandar 
kön, nationalitet och ålder i mina grupper”. Med nationalitet avses antagligen 
modersmål. Ingen lärare bildar alltså grupper med bara äldre, och de flesta 
verkar inte heller medvetet försöka blanda yngre och äldre studenter.  
 På frågan ”Brukar du försöka använda andra metoder eller andra övningar 
eller ändra din undervisning på något sätt om du har äldre studenter?” svarade 
25 av 30 respondenter ”nej” och tre svarade ”vet ej”. Av de två som svarade 
”ja” kommenterade den ena ”Ja, men inte på något systematiskt sätt. Men min 
erfarenhet är att äldre studenter ofta är bättre förberedda för högre studier 
och har ofta arbetslivserfarenhet som man ibland kan använda i diskussioner 
o.d.”. Den andra läraren gav en liknande kommentar: ” Ibland tar jag in olika 
livserfarenhet i diskussioner”. 
 I en övrig kommentar undrar en respondent om anledningen till att dennes 
språkämne inte har så många äldre studenter beror på att undervisningen som 
ges där inte är anpassad för dem: ”De är oftast chockade på den första 
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lektionen och hoppar av på en gång. De kanske förväntar sig något mer 
traditionellt eller vi kanske måste använda någon annan metod för dem”. 
En annan respondent, som svarat nej på frågan om någon speciell metod 
används för äldre studenter, skriver i en kommentar att ”De har en annan 
kompetens som man måste fånga upp!”. 
 
 
Vilken betydelse har det att undervisningen endast sker nätbaserat? 
 
Vid språkstudier är det naturligtvis mycket viktigt att kunna uppfatta vad som 
sägs och att kunna höra skillnad på olika språkljud, vilket kan försvåras då 
seminarierna sker online. Då lärarna tillfrågades om hur de anser att äldre 
studenter uppfattar och förstår det som sägs vid de nätbaserade seminarierna 
och om vissa språkljud tycks svårare att uppfatta än andra, svarade 28 av 30 
att de inte märkt någon skillnad mellan äldre och yngre i det avseendet. Bland 
kommentarerna till frågan påpekades att hörselproblem under seminarierna 
beror mer på anslutningsproblem med internet eller dålig teknisk utrustning 
än på svårigheter på grund av ålder. En respondent svarade ”De kan ha lite 
svårare att höra, men inte alla” och en annan svarade ”Några enstaka har haft 
hörselproblem, annars ingen skillnad mot övriga studenter”. 
 I övriga kommentarer nämner fyra respondenter att äldre studenter kan ha 
svårt med tekniken. En respondent skriver att de äldre ofta har otillräckliga 
IT-kunskaper och att de har tekniska problem under seminarierna. En annan 
skriver att de äldre inte är så vana vid videokonferenser och brukar ha 
problem med ljud och kamera, men tillägger sedan att hens ämne inte brukar 
ha sådana studenter. Sammantaget är det bara fyra av 30 lärare som nämner 
tekniska svårigheter hos äldre.  
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Sammanfattning och diskussion 
 
Syftet med studien var att studera hur lärare i språk, som undervisar 
nätbaserat på universitetsnivå, förhåller sig till äldre studenter, om dessa 
studenter påverkar lärarnas undervisning i den mening att lärarna anpassar 
sina undervisningsmetoder för dem och om det faktum att undervisningen 
sker nätbaserat har någon betydelse. 
 Tidigare forskning har visat att gruppen äldre studenter inte är lätt att 
definiera, dels eftersom grupperingen i olika ålderskategorier kan variera 
mellan olika forskare (Kern, 2008, s. 84-85), dels eftersom gruppen äldre är 
mycket heterogen i sig (Kern & Schmidt-Hertha, 2018, s. 141-142). För att 
studera hur lärarna i vår undersökning förhöll sig till äldre studenter var det 
därför viktigt att först ta reda på när de ansåg att en student kan räknas som 
äldre. De flesta svarade att en student kan betraktas som äldre vid 50 eller 60 
år. Det finns en stor spridning av innehållet i svaren, vilket bekräftar tidigare 
forskning om hur svårt begreppet äldre studenter är att definiera.  
 Ett annat resultat av studien är att lärarna har en allmänt mycket positiv 
bild av äldre studenter. Till skillnad från några tidigare studier som visat att 
lärare kan ha ett negativt förhållningssätt till äldre studenter, vilket kan 
påverka undervisningen och till följd av det studenternas lärande och självbild 
(Ramírez-Gómez, 2016b; Andrew, 2012), är det ytterst få respondenter som i 
sina svar förhåller sig negativt till äldre studenter och det handlar då om att de 
äldre skulle ha bristande digital kompetens. Många respondenter anser att 
äldre studenter är en tillgång i seminariegruppen och de nämner flera fördelar 
med äldre, exempelvis att de är motiverade och engagerade. Sådana kvaliteter 
hos äldre studenter har redan konstaterats i tidigare studier (Gómez Bedoya, 
2008; Eguz, 2019).  
 När det gäller frågan om lärarna brukar använda andra metoder eller ändra 
sin undervisning på något sätt om det finns äldre studenter svarade 
majoriteten nej, vilket överensstämmer med Gómez Bedoyas (2008) resultat. 
Bara två svarade ja, och kommenterade sina svar med att de äldres 
livserfarenhet kan användas i diskussioner. Av enkäten framkom också att 
lärarna inte delar in studenterna i åldersspecifika grupper. Gruppindelningen 
görs för det mesta slumpvis eller efter studenternas språknivå. Tidigare 
forskning (Gómez Bedoya, 2008, s. 131-132) har ju visat att åldersindelade 
grupper kan vara en känslig fråga och att varken äldre eller yngre studenter 
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uppskattar en sådan indelning. Ett exempel på detta är en kommentar som en 
av lärarna vid lärosätet i fråga fick nyligen under ett nätbaserat seminarium. 
Studenterna skulle jobba parvis och av en slump hamnade två studenter, 53 
och 64 år gamla, i samma grupp. Eftersom de hade smärre tekniska problem 
sa de till läraren lite skämtsamt ”Varför har du satt oss två tillsammans, vi är 
gamla båda två!”. Utan att dra några större slutsatser av detta exempel, kan 
man återknyta till tidigare studier som har påvisat dålig självbild bland äldre 
studenter.  
 Vår tredje frågeställning handlade om vilken betydelse det har att 
undervisningen sker nätbaserat när det gäller äldre studenter. Lärarna 
svarade att de äldre studenterna i allmänhet hörde och förstod det som sades 
vid onlineseminarierna som alla andra. Bland kommentarerna till frågan 
påpekades att det är tekniken, inte hörseln eller åldern, som kan ställa till det. 
Här kan man nämna att systemet Adobe Connect kan vara känsligt när det 
gäller ljudet, särskilt om en eller flera studenter har dålig uppkoppling, vilket 
alltså var välkänt bland respondenterna. Även om ljudstörningarna är lika för 
alla är det dock troligt att vissa studenter lider mer av dem, men inte heller för 
den här frågan verkade alltså ålder spela någon roll enligt lärarna. Andrew 
(2012, s. 157) påpekar att äldre studenter visserligen kan vara mer benägna 
att drabbas av hörselnedsättning än yngre studenter, men att de äldre ofta 
kompenserar för sådant genom att använda andra strategier, som att ägna 
större uppmärksamhet åt exempelvis ansiktsuttryck och kontextuella 
ledtrådar.  
 I en tidigare artikel (Lindgren & Stridfeldt, 2019) har vi specifikt studerat 
hur äldre studenter i franska kunde höra skillnad mellan olika franska 
konsonanter och vokaler vid nätbaserade seminarier. Majoriteten av de äldre 
studenterna i den studien tyckte att hörförståelse och ljuduppfattning 
fungerade bra, både på seminarierna online och att lyssna på förinspelat 
material, och de hade dessutom utvecklat strategier för att kunna kompensera 
vid eventuella svårigheter, som till exempel att spela upp en inspelning 
långsammare.  
 I enkäten till språklärarna är det bara fyra av 30 lärare som nämner tekniska 
svårigheter hos äldre. Att undervisningen sker nätbaserat tycks alltså inte 
vålla några större problem för den äldre studentgruppen enligt 
respondenterna. Här bör dock tilläggas att de studenter som lärarna möter i 
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sin undervisning är ett urval som kanske inte är helt jämförbart med äldre 
studenter i gemen eftersom de själva valt nätbaserad undervisning. 
 Våra slutsatser är att studenternas ålder inte verkar spela någon roll för hur 
språklärarna som svarat på enkäten förhåller sig till studenterna. De anpassar 
inte heller nämnvärt sin undervisning till studenternas ålder. Flera 
återkommande studentenkäter (Hofverberg, 2016, 2018) vid högskolan där 
studien genomfördes har visat att mångfald är ett kännetecken för den 
studentgrupp som läser språk nätbaserat på högskolan och det är möjligt att 
detta har påverkat enkätsvaren. Kanske reagerar man mindre vid detta 
lärosäte på att ha mycket olika studenter ur alla avseenden i sin kurs, än på de 
traditionella campusuniversiteten där studenterna oftare är runt 20-25 år 
gamla (Högskoleverket, Rapport 2008:33R). Det är också möjligt att 
respondenterna är omedvetna om problematiken och att de borde reflektera 
mer över hur de som lärare, och även deras studenter, förhåller sig till äldre 
studenter. Å andra sidan kan det faktum att kurserna är nätbaserade vara en 
bidragande orsak till att lärarna inte tycks ha reflekterat särskilt mycket över 
frågan. En fördel med nätbaserad undervisning är, som Thalhammer (2014, s. 
51) nämnde, att den kan anpassas till studenternas individuella behov. I 
nätbaserad undervisning kan studenterna själva höja ljudvolymen och 
förstora text i ett dokument eller en websida och på så sätt kompensera för 
eventuella hörsel- och synproblem. Lärare i nätbaserade kurser behöver 
därför inte skapa specialanpassat skriftligt material med större stil, som 
Ramírez-Gómez (2019, s. 167) gjorde för sin testgrupp med äldre studenter, 
och de behöver inte heller tänka på att tala högre, som Eguz (2019, s. 704) 
nämnde att hon ofta blir uppmanad att göra av äldre studenter. Icke desto 
mindre borde lärare i nätbaserade kurser tänka på att tala tydligt under 
onlineseminarierna och att, liksom Ramírez-Gómez (2019, s. 166), se till att 
ljudmaterial inte innehåller störande bakgrundsljud. Läraren kan exempelvis 
välja bort klipp på internet som innehåller buller eller bakgrundsmusik och 
istället hänvisa studenterna till ljudmaterial som inte riskerar att försvåra för 
studenter med nedsatt hörsel. Det är också viktigt att informera studenterna 
om de tekniska möjligheter som finns.  
 Sammantaget visar vår studie att många av lärarna som besvarade enkäten 
ser äldre studenter som en tillgång i seminariegruppen, men de förhåller sig 
inte annorlunda till äldre studenter än till yngre och anpassar inte metoder 
eller undervisning till de äldre studenterna. Mycket tyder på att nätbaserad 
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undervisning passar mycket bra för äldre studenter eftersom tekniken gör det 
möjligt för studenterna att själva anpassa text och ljud till sina behov. Den 
nätbaserade undervisningen ger dessutom studenterna större möjligheter att 
lära sig i sin egen takt och de slipper förflytta sig till en fysisk undervisningssal.  
 Det vore intressant att, i framtiden, djupintervjua äldre studenter som läser 
nätbaserade språkkurser för att studera, dels deras egen uppfattning om sig 
själva som inlärare och hur de blir bemötta av lärare och andra studenter, dels 
deras behov som äldre språkinlärare.  
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