
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UPPSATS 

Hur går det till? 
 
 

En uppsats om fem SFI-lärares undervisning med 
digitala verktyg 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera uppsatsen i fulltext i DiVA. Publiceringen sker 

open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed 

ökar spridningen och synligheten av uppsatsen. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 

Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☐ Nej ☐ 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 

Författare: Camilla Nordgren 
Handledare: Sofia Lindén 
Examinator: Berit Lundgren 
Ämne: Svenska som andraspråk III 
Kurskod: SS2008  
Poäng: 15hp 
Betygsdatum: 20180620 



 

2 
 

Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att skapa kunskap om lärares arbete med digitala verktyg i SFI-
undervisningen. Dels att kartlägga vilka digitala verktyg som används i SFI-undervisningen och 
hur dessa används. Dels att studera lärarnas upplevelser av hur detta påverkar deras arbete och 
elevernas undervisning. Resultatet av min studie diskuteras också ur ett sociokulturellt- och ett 
kognitivt perspektiv.  
 
Studien baseras på intervjuer med fem lärare på två SFI-skolor och visar att de har en del 
gemensamma undervisningsmetoder. De använder digitala verktyg som visuella hjälpmedel i 
klassrummet och de utnyttjar olika modaliteter för elevernas inlärning. På andra punkter skiljer 
sig lärarnas undervisning åt, så som i användningen av mobila applikationer. Likaså hur lärarna 
återkopplar på t.ex. skriftliga uppgifter. Vidare visar studien att eleverna på många sätt kan gynnas 
av digitala verktyg i undervisningen då det både kan fungera som stöttning och sätter eleven i 
centrum av undervisningen. Lärarna upplever att fördelarna på många sätt överväger i 
undervisningen med digitala verktyg. De menar dock att elevernas ibland bristande digitala 
kompetens kan vara en utmaning. Likaså påpekar de att det krävs tid och inspiration för att 
förnya undervisningen och fortsätta utvecklas i takt med tekniken. 
 
 
 

Nyckelord 
Svenska som andraspråk (SVA), Svenska för invandrare (SFI), digitala verktyg, IT (IKT), 
undervisning 
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Bakgrund 

Inledning 
Vi lever i ett samhälle som i allt större utsträckning genomsyras utav digital teknik. Såväl 
privatlivet som yrkeslivet och vårt deltagande i samhället präglas utav ett behov av digital 
kompetens och tillgänglighet. Skolverket (2013) beskriver i en rapport om digital användning och 
kompetens att det finns stora skillnader mellan skolor och deras IT-användning. Likaså att de 
vuxna elever som studerar svenska för invandrare (SFI) använder datorer i låg utsträckning, 
kanske alltför låg i relation till nyare styrdokument. Då undersökningen som rapporten grundade 
sig på genomfördes gick det 5,4 SFI elever per dator. Detta var t.om. sämre än vid en tidigare 
undersökning. Dessutom var en majoritet av dessa datorer stationära. 
 
Diaz (2014) beskriver dock att många skolor idag satsar på ett en-till-en förhållande där varje elev 
ska få tillgång till en egen dator. Med hänsyn tagen till att fler datorer inte nödvändigtvis innebär 
att även kompetensen utökas blir det dock aktuellt att undersöka hur lärare tar tillvara på tekniken 
i sin undervisning. Genom intervjuer med fem lärare som arbetar på SFI är det också det jag i 
min studie försöker besvara, med fokus på vilken teknik som används och hur detta tar sig 
uttryck i undervisningen. 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att skapa kunskap om SFI-lärarnas upplevelser av arbete med digitala verktyg 
i undervisningen och dess påverkan på elevernas utveckling av sitt andraspråk samt digital 
kompetens. 

Frågeställningar 

1. Hur definierar SFI-lärarna digital kompetens och varför tycker de att det är viktigt i 
undervisningen? 

2. Hur beskriver lärarna sitt arbete med digitala verktyg? 
3. Hur verkar SFI-lärarnas arbete påverka deras elever? 

Disposition 
I ovanstående avsnitt inledde jag med att fastställa studiens syfte och de frågeställningar som är 
centrala för att besvara syftet. I följande avsnitt fortsätter jag med att definiera digital kompetens 
och kort beskriva SFI som skolform. Efter detta följer en genomgång av den litteratur och 
tidigare forskning som jag funnit relevant för min studie. Här definierar jag också den teoretiska 
utgångspunkt jag valt för studien och beskriver digital teknik utifrån dess påverkan på 
undervisning, lärare och elever. Därpå följer resultatet utav min studie, med SFI-lärarnas 
intervjusvar i koppling till mina forskningsfrågor. Som brukligt är följer på detta även ett 
diskussionsavsnitt, där jag diskuterar studiens metod och resultat. Utifrån studiens syfte och 
frågeställningar diskuteras i relation till min teoretiska utgångspunkt, liksom den litteratur jag 
tidigare redogjort för. Avslutningsvis tar jag upp några tankar kring resultatet och om framtida 
forskning. Slutligen redogör jag för de källor jag hänvisat till i texten och sedan följer 
intervjuguide, innehållande frågorna jag ställt till deltagarna, det informationsbrev som mina 
informanter mottagit, samt en förteckning över de digitala verktyg som lärarna använder som 
bilagor.  
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Digital kompetens 
Att definiera vad digital kompetens innebär inom t.ex. en arbetsplats menar Diaz (2012) 
underlättar arbetet med densamma. Hon sammanfattar skolverkets definition som att man vet 
hur teknik fungerar och används i olika delar av livet, liksom att kunna se möjligheter, utmaningar 
och risker med tekniken. Enligt Diaz själv innebär detta att en lärare ska kunna hantera alltifrån 
t.ex. digitala presentationstekniker i Power Point till att kunna publicera material på webben. 
Basaran (2016) nämner att digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser som EU-
parlamentet slagit fast som en viktig del utav ett livslångt lärande och framgång i samhället och 
kursplanen för SFI nämner sedan 2017 digital kompetens: 
 

 
”I undervisningen ska eleven möta olika slags texter där ord, bild och ljud samspelar såväl 
med som utan digitala verktyg. […] Undervisningen ska även bidra till att eleven utvecklar 
sin kompetens att använda digital teknik, relevanta verktyg och medier för information, 

kommunikation och lärande.” (SKOLFS 2017:91) 
 

Danielsson (2013) tar upp hur man i tidigare kursplaner också talat om det vidgade textbegreppet 
som menar att text förutom skriftbaserade budskap också innefattar dans, film och bild. Hon 
menar att detta också är tätt sammanlänkat med begreppet multimodalitet. En multimodal text 
beskrivs utav Danielsson som en text där olika uttrycksformer kombineras för att uppnå önskat 
resultat. Detta menar hon förekommer i all slags kommunikation. I vad hon kallar muntlig 
verbalspråklig kommunikation påpekar hon att vi använder oss av såväl ord, miner, gester och 
tonfall. Hon fortsätter med att påpeka att vi länge kombinerat även tex. ord och bilder, men att 
olika modaliteter kommunicerar olika typer av information med varierande grad av effektivitet. 
Enligt Selander & Kress (2010) kan ett multimodalt perspektiv hjälpa lärare att anpassa 
undervisningen efter elevernas förutsättningar. Genom att variera metoder, verktyg och lärmiljöer 
utformas undervisningen för att passa olika inlärningsstilar. När eleverna får tillgång till flera olika 
källor till information, snarare än att läraren ska vara den främsta källan, blir inlärningen också 
effektivare. Detta knyter också an till det sociokulturella perspektivets syn på eleven, inte som en 
passiv inlärare att förse med information, men som en aktiv kunskapssökande individ. För att 
omsätta kursplanens mål om att elever ska möta olika slags texter i olika typer av kombinationer 
blir multimodalitet därför ett centralt begrepp i undervisningen och något som delvis kan, och 
ska, uppnås med hjälp av digitala verktyg.  

Svenska för invandrare (SFI) 
Skolverket (2015) slår fast att invandrare som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket 
och är bofasta i Sverige har rätt till en kvalificerad språkutbildning fr.o.m 16 års ålder. För denna 
ansvarar kommunal vuxenutbildning i Svenska för invandrare, även kallat SFI. Thång och 
Larsson (2010) berättar att SFI bildades redan 1965 och då anordnades av enskilda 
studieförbund. Först 1985 kom SFI att omfattas utav skollagen och idag regleras utbildningen av 
skollagen, läroplanen för vuxenutbildningen samt kursplanen för SFI. Ansvaret för att anordna 
utbildningen ligger enligt skolverket (2015) hos de enskilda kommunerna, vari de som har rätt till 
utbildningen är bosatta. För att alla som har rätt till utbildningen ska få tillgång till denna kan 
dock enskilda utbildningsanordnare hålla i kurser som motsvarar undervisningen på SFI och 
sedan 2011 utfärda betyg för eleverna (Skolinspektionen 2016).  
 
Utbildningen hos SFI anordnas i form av kurser som delas in i studieväg 1-3 samt kurs A-D. 
Beroende på tidigare studiebakgrund och elevens enskilda förutsättningar och mål placeras de på 
en av de tre studievägarna. Beroende på detta läser de sedan kurserna med start från kurs A, B, 
eller C. Samtliga elever har rätt att läsa t.o.m. kurs D, men har också rätt att avsluta sina studier 
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efter valfri kurs (SKOLFS 2017:91). Trots att utbildningen ska motsvara SFI, och därmed följa 
aktuell läro- och kursplan, visar granskningar utförda av media att de utbildningar som anordnas 
utav enskilda aktörer inte alltid gör detta. SVT rapporterade i mars 2018 att flera anordnare i 
Malmö stad redovisat falsk statistik rörande bl.a. antalet behöriga lärare och antalet lärare totalt 
inom deras verksamheter (Tiitto 2018). Med andra ord är språkutbildningen idag mycket varierad 
för elever, beroende på vart i landet de är bosatta. Skolverket ställer i dagsläget inte några krav 
vad gäller digitala verktyg i undervisningen. Däremot uppmuntras huvudmän och lärare hos SFI 
att tillvarata den resurs digitala hjälpmedel utgör inom bl.a. litteracitetsutbildningen (Skolverket 
2017). I Oktober 2017 publicerade regeringen en sammanfattning av en ny strategi för landets 
skolor och deras digitala arbete. Där beskrivs bl.a. hur alla elever och anställda inom skolväsendet 
ska besitta digital kompetens och förses med digitala verktyg efter behov 
(Utbildningsdepartementet 2017). Detta omfattar även de olika grenarna inom vuxenutbildningen 
och därmed är också SFI inkluderat. Det är Sveriges kommuner och Landsting (SKL) som 
ansvarar för att ta fram en handlingsplan utifrån digitaliseringsstrategin och det arbetet är i maj 
2018 inte slutfört. I bilagan till regeringsbeslutet som förklarar strategin, nämner man dock 
vuxenutbildningen i samband med behovet av tillgång till digitala verktyg och menar att det är 
huvudmännens ansvar att avgöra detta behov: ”Inom vuxenutbildningen skiljer sig 
förutsättningarna och kraven tydligt från övriga skolformer. Huvudmännen behöver här 
säkerställa en lämplig tillgång till digitala verktyg” (Utbildningsdepartementet, 2017, s.11). 
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Forskningsöversikt 
Den här studien fokuserar på lärarens användning och upplevelse av digitala verktyg i sin 
undervisning. I följande avsnitt ges därför först ett sammandrag av relevanta teoretiska perspektiv 
och sedan beskrivs tidigare forskning kring digital kompetens och undervisning, samt 
andraspråkutveckling i samband med detta. Trots att fokuset för föreliggande studie är vuxna 
andraspråksinlärare beskrivs även material som utgått ifrån andraspråkselever i grundskolor, 
liksom forskning på förstaspråksinlärare vars undervisning delvis eller helt varit digitaliserad. 
Detta då det har varit svårt att finna material med fokus på vuxna andraspråksinlärare i tillräcklig 
mängd. Det material som använts har främst inhämtats från litteratur som funnits genom 
eftersökningar i den nationella biblioteksdatabasen, samt laddats ned från ERIC, en av de främsta 
databaserna för pedagogisk och utbildningsvetenskaplig forskning. Dessa sökningar avgränsades 
till resultat från 2008 och senare, då området förändras i en väldigt hög takt, liksom att enbart 
innefatta refereegranskade artiklar. Även materialets litteraturförteckningar har i stor utsträckning 
använts för att eftersöka ytterligare information, vilket även innefattat en del äldre material.  

Teoretisk ansats  

Det sociokulturella perspektivet 

Genom tiderna har olika teoretiska perspektiv använts inom forskning och pedagogik. I den här 
uppsatsen utgår jag framförallt ifrån det sociokulturella perspektivet. Detta har sitt ursprung i 
Vygotskijs teorier från tidigt 1900-tal och menar att den sociala interaktionen är grundläggande 
för vårt språk och vår språkutveckling. Därför bör undervisningen, snarare än att fokusera på att 
läraren enbart ska förse eleven med information, fokusera på elevernas interaktion, samspel och 
möten (Selander 2017). För en optimal inlärning måste också uppgifterna ligga strax över 
inlärarens förmåga så att denna kan nå upp till nästa nivå. Denna nivå, som inläraren alltså inte 
kan nå på egen hand utan enbart med någon typ av stöttning, kallas för den proximala 
utvecklingszonen. Gibbons (2013) beskriver hur en vuxen kan stötta ett barn när de lägger pussel 
och lära barnet hur det går till. Den vuxne samtalar om former, färger och mönster och visar 
barnet hur olika bitar passar ihop. Genom denna interaktion ges barnet de verktyg som det 
behöver för att så småningom själv kunna lägga pussel. Basaran (2016) framhåller att detta 
innebär att läraren, samtidigt som denna utmanar elevens förmågor, behöver tillhandahålla 
stöttning i form av t.ex. bilder, filmer och animationer. På så sätt kan eleven få de verktyg de 
behöver för att klara utmaningen. Likaså kan klasskamrater stötta varandra. William (2013, 
refererad i Diaz 2014) menar att ett kollaborativt lärande mellan eleverna innebär att svagare 
elever kan ta del utav starka elevers kunskap samtidigt som de starkare eleverna utvecklas 
kognitivt genom att utföra uppgifter inför andra. Pavlenko (2002, refererad i Damber 2013) 
beskriver också hur elevernas kapacitet, enligt, i stor utsträckning styrs utav vilka förväntningar 
och krav läraren ställer på dem. Likaså tar Damber (2013) tar upp hur forskning visat att höga 
förväntningar, i form av kognitivt utmanande uppgifter, är en viktig del utav ett sociokulturellt 
klimat, speciellt för att gynna minoritetselever i undervisningssammanhang. Detta knyter väl an 
till hur Basaran (2016) poängterar vikten av att som lärare inte göra uppgifterna lättare, utan att 
planera in adekvat stöd i undervisningen för att eleverna ska klara av allt större utmaningar. 
 
Digital teknik utgör enligt Basaran (2016) en viktig form av stöttning. Hon tar upp att den kan 
bidra med såväl visuella hjälpmedel som information. Likaså att det kan fungera som ett medium 
för eleverna inte bara för att utveckla, men också att för att visa sina förmågor genom t.ex. en 
digital presentation. Dessutom erbjuder digitala verktyg möjligheten att individanpassa 
stöttningen i hög grad på t.ex. lärplattor där tangentbordet lätt kan anpassas till många olika språk 
och erbjuder rika möjligheter för översättning. I sin egen undervisning använder Basaran t.ex. vad 
hon kallar för en interaktiv tavla, även kallat smartboard. Denna anser hon utgör en bra 
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samlingsyta för t.ex. anteckningar, bildspel och visuellt material inom samma arbetsområde. 
Dessutom anser hon att hon håller en bättre kontakt med eleverna i klassrummet då de 
tillsammans arbetar med detta och hon inte behöver avbryta arbetet för att t.ex. vända ryggen 
mot eleverna och sudda ut texten på en analog White board. Diaz (2012) menar också att modern 
teknik dessutom skapar nya kanaler för socialt sampel och att dessa på olika sätt kan användas i 
undervisningen.  
 
Selander (2017) hävdar att interaktionens påverkan på språkinlärningen idag är självklar och att vi 
behöver anpassa de sociokulturella teorierna efter vår globala värld. Selander & Krass (2010) 
påpekar t.ex. att utgångspunkten för olika elever skiljer sig åt på grund av större sociokulturella 
skillnader än tidigare bland elever. Lärare har därför också en mer varierande proximal 
utvecklingszon att utgå ifrån. Detta kan inte minst kopplas till de varierande elevgrupperna inom 
SFI-undervisningen med olika ålder, härkomst och utbildningsbakgrund. Kursplanen för SFI 
nämner också att undervisningen ska anpassas efter individens behov vad gäller bl.a. arbetsformer 
(SKOLFS 2017:91).  

En kompletterande syn 

Maltén (1997) beskriver att trots att Piaget och Vygotskij grundlade två snarast motsatta teorier 
utgår bägge ändå ifrån att den språkliga utvecklingen hos ett barn kräver en social aktivitet. Det 
sociokulturella perspektivet betonar omgivningen som den viktigaste faktorn för utveckling. 
Kognitiva forskare menar istället att tänkandet är människans viktigaste verktyg för att ordna och 
strukturera sina intryck. Piaget menade att människan besitter en inneboende drivkraft som gör 
henne naturligt aktiv och nyfiken. Individens förståelse för sin omvärld skapas därför av dess 
egen aktivitet. Wedin & Hedman (2013) påpekar också att man, ur ett litteracitetsperspektiv, 
istället för att fokusera på antingen ett sociokulturellt eller ett kognitivt perspektiv kan se dessa 
som kompletterande teorier. På så sätt kan man ta tillvara både på omgivningens och 
interaktionens påverkan på individen, enligt det sociokulturella perspektivet. Samtidigt som man 
beaktar individens utveckling och dess kognitiva processer i lärandet i enlighet med det kognitiva 
perspektivet. Maltén (1997) beskriver kunskap, enligt det kognitiva perspektivet inte skulle ses 
som en produkt utan en process. Lärarens viktigaste uppgift var att underlätta denna process 
genom att skapa en god inlärningsmiljö för eleverna. Detta skulle göras genom att skapa 
förutsättningar för lärande för eleverna, anpassa undervisningsmaterialet och presentera detta i 
rätt ordning, liksom att låta eleven lyckas. Allt i enlighet med Piagets sociokulturella tankar om att 
olika individer lär i olika takt och på olika sätt och att undervisningen måste anpassas efter detta. 
 
I relation till de kognitiva teorierna vill jag också nämna konstruktivismen. Riaz och Zaman 
(2011) beskriver denna vidareutveckling utav kognitiva teorier och menar att inlärningssituationen 
behöver vara utformad för att återspegla autentisk aktivitet för att eleverna ska kunna överföra 
sina kunskaper mellan olika situationer. Likaså betonar Riaz och Zaman att det är viktigt att 
lärandet är elevcentrerat.  Ett elevcentrerat lärande innebär att eleverna är mer autonoma och kan 
välja bland annat inlärningsmetoder och studietakt. Likaså är eleverna aktiva, och lär sig genom 
att delta snarare än att lyssna. Detta sker genom undersökningar, interaktion och problemlösning. 
Mullamaa (2010) framhåller att en uppenbar fördel med en digitalt understödd undervisning är 
just hur elevcentrerat lärandet blir. Detta bland annat pga. den höga graden av tillgänglighet och 
översiktlighet det erbjuder. Samtidigt påpekar hon att denna typ av undervisning kräver att 
läraren har förtroende för att eleven ska klara av att ta ansvar för sitt eget lärande.  
 
I den här studien utgår jag, liknande Wedin & Hedmans (2013) ovan nämnda tankesätt, ifrån ett 
teoretiskt perspektiv som kombinerar sociokulturella och konstruktivistiska förhållningssätt. 
Digital teknik diskuteras därför utifrån dess förmåga att såväl stötta eleven som, i begränsad 
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utsträckning i denna uppsats, skapa interaktion samt hur den kan bidra till ett mer elevcentrerat 
lärande. 

Litteraturgenomgång 

Digitala verktyg i pedagogiken 

I ett alltmer digitalt samhälle går det inte att bortse ifrån värdet av att använda digitala verktyg 
även i undervisningen. I en metaanalys från 2009 visar Grgurovic m.fl. en liten men statistiskt 
signifikant effekt av digitalt understödd undervisning. Metaanalysen samlade resultatet från 37 
studier som studerade andraspråkselever i antingen grundskola, gymnasium, universitet eller 
vuxenutbildning. De studier som inkluderades utfördes framförallt inom högskoleverksamhet. 
Metaanalysen inkluderade studier som testade deltagarnas resultat på språktester, hade en 
experimentell eller kvasiexperimentell utformning och testade klassrumsdesign före och efter 
testet, eller enbart efter. Däremot exkluderades studier som mätte andra faktorer än språkförmåga 
hos eleverna, de som utförde tester enbart under själva studieperioden, liksom studier som inte 
redovisade någon, eller otillräcklig, statistik för att utföra en effektanalys. Det material som valdes 
ut delades in i fyra kategorier, utefter hur väl grupperna stämde överens med kontrollgrupper och 
analyserades sedan för att påvisa eventuell effekt utav digital teknik i undervisningen. Grgurovic 
m.fl. hävdar dock att det framförallt handlar om att skapa en optimal undervisningsmiljö som 
gynnar elevernas interaktion, inställning och resultat, varav digital teknik kan vara en del av detta. 
Flera lärare, såväl som forskare, framhåller vikten av att inte använda teknik för teknikens skull. 
Istället ska den användas som ett värdefullt komplement till den reguljära undervisningen och 
fylla en funktion i undervisningen (Stauffer, 2001; Diaz, 2014). Stauffer (2001) påpekar dock att 
det som komplement är ett viktigt verktyg för att underlätta språkinlärningen. Svensson (2008) 
menar att denna syn på digital teknik som ett användbart verktyg grundar sig i tanken att eleven 
har ett eget ansvar för sin inlärning. Han påpekar också hur detta skiljer sig från den tidigare 
synen, influerad av framförallt Skinner och behavioristiska teorier, på digital teknik som ett sätt 
att automatisera undervisningen. Istället för att enbart förse eleven med input blir därför läraren 
ansvarig för att stödja elevens utveckling och kunskapssökning.  
 
Många skolor satsar idag på att varje elev ska ha tillgång till en egen dator vilket har kommit att 
kallas ”en-till-en”. En av de större satsningarna i Sverige har gjorts i Falkenberg där alla elever i 
klass 7–9 ska ha tillgång till en egen dator. Även om detta enligt Diaz (2012) är ett steg i rätt 
riktning är inte tillgången till datorer och internet tillräckligt för att minska den digitala klyfta som 
idag finns mellan olika elever och deras digitala kompetens. Hon beskriver i sin bok, webben i 
undervisningen, att forskning visar att lärare behöver besitta tillräcklig digital kompetens för att 
lära eleverna att använda digitala verktyg och analysera den information de får tillgång till. Enligt 
Basaran (2016) har elevers digitala kompetens också ett starkt samband med deras sociala status 
och att barn med låg social status behöver stöd och uppmuntran för att använda digital teknik 
även för lärande och bildning och inte enbart för underhållning. 2013 publicerade EU-
kommissionen resultatet av en enkätundersökning med 190,000 deltagare angående IKT och dess 
användning i skolan i 31 olika EU-länder (SMART 2010/0039, 2012a). Undersökningen slog fast 
att lärare framförallt använder digital teknik för att förbereda sin undervisning och i en relativt lite 
utsträckning tillsammans med sina elever. Enkäten visade också att elever inte automatiskt 
utvecklar ett digitalt självförtroende trots en hög tillgänglighet till digitala verktyg i hemmet. Pga. 
detta menar kommissionen att det, förutom för de elever som saknar tillgång privat, är viktigt att 
skolan bidrar till elevernas digitala kompetens och att digitala verktyg används under lektionstid. 
För att uppnå detta menar de att riktlinjer måste tas fram både på regional och nationell nivå. Ett 
stort problem i Sverige, enligt undersökningen, är att många skolor saknar lärare med adekvat 
kompetens och ett gott digitalt självförtroende (SMART 2010/0039, 2012b). Detta är speciellt 
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problematiskt eftersom undersökningen också visar att lärare med gott självförtroende till viss del 
kan överkomma bristande resurser medan omvänt förhållande inte gäller.  
 
Vilka lärare som väljer att används sig utav digital teknik i sin undervisning påverkas utav flera 
faktorer. En norsk undersökning utförd av Vavik m.fl. genomförde 2009 en elektronisk 
enkätundersökning ungefär 900 lärare fick svara på frågor kring sin användning av IKT i 
samband med sin yrkesroll. Lärarna, som arbetade på 172 gymnasieskolor med varierande storlek 
och geografisk placering, skilde sig åt både vad gällde ålder, utbildning och erfarenhet samt 
undervisningsämne. Trots detta påpekar Vavik m.fl. att svarsfrekvensen varierat mellan olika 
norska regioner, vilket kan påverka resultatet. Enligt undersökningen använder enbart cirka 20 % 
av de tillfrågade lärarna digitala verktyg i sin undervisning och det finns ett starkt samband mellan 
lärarnas egen attityd till digital teknik och i vilken utsträckning de använder sig av den. Ju 
positivare inställning de har, desto mer förlitar de sig också på digitala verktyg som hjälpmedel i 
klassrummet. Snarare än att vara kopplat till specifika skolor handlar det också om enskilda lärare 
och många av dem menar, enligt Vavik m.fl., att den största anledningen till att de använder sig 
av digitala verktyg är för att det står i den norska läroplanen. Detta sammantaget med de få lärare 
som trots allt använder digitala hjälpmedel får Vavik m.fl. att dra slutsatsen att det inte räcker 
med trycket från läroplanen för att digitala verktyg ska genomsyra undervisningen. 
Undervisningen måste därför förändras i grunden. För att digitala verktyg i undervisningen ska ge 
en god effekt på språkinlärningen menar de dessutom att det krävs en god organisation och 
tydliga lärandemål. Det faktum att detta många gånger saknas pekar de på som en anledning till 
att forskning kring digitala verktyg i undervisningen många gånger visar motstridiga resultat. 
 
Det finns många fördelar med digital teknik i undervisningen. Martens, Gulicker & Bastiaens 
(2004) genomförde en studie med 33 universitetsstudenter i 20-års åldern, eventuella första- och 
andraspråk nämns inte. I studien fick eleverna lösa påhittade problem i en simulerad 
företagsmiljö och deras motivation testades genom självskattning på en femgradig skala. Där fick 
eleverna bl.a svara på hur intressant uppgiften var. Studien visar både att eleverna blev mer 
motiverade i en digital inlärningsmiljö samt att motiverade elever utförde mer under en kortare 
tid, pga. ansträngning och ihärdighet. Detta menar Martens m.fl. beror på att en välbalanserad 
digital miljö ger eleverna varaktig motivation genom att bidra till ökad individualisering och 
kontextualisering och att inläraren blir mer aktiv. Även Tallvid (2010), som studerat ett en-till-en 
projekt i Falkenberg, menar att digital teknik ökar elevernas motivation. Under projektet i 
Falkenberg försågs samtliga elever i årskurs 7–9 i kommunen med en egen dator och Tallvid 
utförde tillsammans med fyra av kommunens förvaltningar, däribland barn- och 
utbildningsförvaltningen, kontinuerliga utvärderingar på två av kommunens skolor med 
sammanlagt övers tusen elever. Utvärderingarna bestod av webbaserade enkäter för lärare och 
elever, klassrumsobservationer, kortare, ostrukturerade intervjuer med elever och lärare, samt 
längre, strukturerade intervjuer med åtta av lärarna på vardera skola. Utvärderingarna 
sammanfattades sedan i tre delrapporter och i delrapport tre beskriver Tallvid att lärarna märkte 
en förbättring i elevernas motivation och prestation. De menade bl.a. annat att eleverna 
producerade längre och bättre texter. Rapporten visade också att eleverna fann lektionerna 
roligare och mer varierade och att de uppskattade tillgången till information som den digitala 
tekniken erbjöd. Selander & Kress (2010) tar också upp det faktum att digitala verktyg även 
erbjuder en virtuell lärmiljö som kan erbjuda en viktig koppling mellan undervisningen och 
omvärlden i form av bland annat en autentisk kontext. Mullamaa (2010) jämför också lärande i en 
digital miljö med att spela tv-spel, där spelaren erbjuds en hög grad av interaktivitet, anpassning 
och dessutom en gradvis ökande svårighetsgrad som över tid förändrar spelarens sätt att tänka. 
Detta, menar hon, gäller även elever som lär sig med hjälp av digitala verktyg. Hon påpekar dock 
hur forskning framhåller vikten av adekvat utbildning för lärare, men att digital kompetens trots 
detta saknas i många lärarutbildningar. Hon menar att detta kan bero på ett antal faktorer 
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innefattande bland annat okunnighet, konformitet, och brist på tid och metoder. Stauffer (2001) 
menar dock att, snarare än att försöka stärka detta genom att sända iväg lärare på 
kompetensutveckling, bör man stärka det kollegiala lärandet. I och med att ett kollegialt lärande 
lättare kan ta plats under arbetstiden menar hon att det främjar ett högre deltagande. Om lärarna 
kan lära av varandra, menar Stauffer, att deras inlärningskurva dessutom sjunker. Då en lärare vet 
hur något fungerar kan denna t.ex. demonstrera eller förklara detta för sina kollegor. På så vis 
minskar behovet för de andra lärarna att testa sig fram och experimentera för att hitta en lösning 
och därmed blir inlärningen mer tidseffektiv. 
 
Mullamaa (2010) menar att digitala verktyg, enligt hennes erfarenhet, fungerar väldigt bra som 
komplement i undervisningen av språkinlärare. Hon framhåller t.ex. att elever, för att lära sig och 
inte enbart prestera bra på test, måste får utföra uppgifter i autentiska situationer och att en 
digital miljö gör detta möjligt. Dessutom, menar hon, kan den göra inlärning mer intressant och 
utmanande. Mullamaa tar också upp en studie från Estlands utbildningsdepartement som slår fast 
att kunskap som lärts in tillsammans med digitala verktyg är mer djupgående än lärdomar från 
traditionell undervisning. Också Coppens, Rico & Agudo (2013) menar att modern teknologi, i 
form av webb 2.0, de mer interaktiva användningsfunktionerna på webben, erbjuder en autentisk 
och interaktiv kontext. Dessutom anser de att den också bidrar med möjligheter till ett aktivt och 
individualiserat lärande genom samarbete, tillgänglighet, och en meningsfull in- och output. 
Basaran (2016) beskriver en elev som inte kunde läsa och skriva och hade svårigheter att fungera i 
den reguljära undervisningen. Med hjälp av ett individualiserat lärande, innefattande bl.a. 
pedagogiska spel, talsyntes och talande tangentbord, kunde denna efter en tid trots allt bemästra 
både att läsa och skriva. 
 
Diaz (2012) framhåller att, trots att de grundläggande strukturerna hos Internet inte förändrats 
nämnvärt, har stora förändringar skett i hur vi använder det. Tidiga användare av Internet tog 
framförallt del av information på det som kommit att kallas webb 1.0. Numera talar man om att 
vi använder webb 2.0. Detta eftersom vi nu även använder oss av funktioner för att producera 
material, samt kommunicera och interagera genom internet. Ett mycket vanligt sätt att göra detta 
är med hjälp av bloggar, nätbaserade dagböcker där användaren skriver inlägg som sedan kan 
kommenteras utav läsare. I en artikel från 2011 beskriver Coppens m.fl. en studie de genomfört 
utav bloggar och dess användning för språkinlärning. Genom en sökmotor dedikerad till bloggar, 
med en möjlighet att rangordna dem utefter popularitet inom sitt ämnesområde, i det aktuella 
fallet bloggar relaterade till andraspråksinlärare i engelska, valdes 17 bloggar ut som på något sätt 
påverkade webben i övrigt eller sociala medier. De senaste 50 inläggen på bloggarna analyserades 
bloggarna delades sedan in i grupper utifrån hur stor andel av inläggen som utgjordes utav 
autentiskt material. Utifrån genre bedömdes autenticiteten i materialet och huruvida de var skapat 
för infödda talare eller ej. Utav de 17 bloggarna bedömdes över hälften bestå av 100% autentiskt 
material och över 30% bestå av minst 70% autentiskt material. Bloggarna och dess inverkan på 
webben i övrigt och sociala media analyserades sedan utifrån faktorer så som hur många som 
länkade till individuella blogginlägg eller bloggarna i sig. I majoriteten av fallen stämde dess 
påverkan överens med hur de rangordnades på Technorti, även om vissa bloggar, och i synnerhet 
individuella inlägg, omnämndes i större utsträckning än vad rankningen indikerade. Genom att 
studera användningen och distribueringen utav bloggarna och deras material menar Copens m.fl. 
att de kan dra slutsatser om den eventuella inverkan de kan ha på språkinlärningen hos 
andraspråksinlärare. Framförallt menar de att autentiska bloggar kan utgöra en viktig källa till 
autentiskt material på målspråket. De är dessutom lättanvända, välanvända och framförallt ger de 
möjlighet att dela, använda och återanvända och redigera det autentiska materialet vilket 
användarna utnyttjar. På så sätt har de många användningsområden inom språkinlärning. Att 
inkludera webb 2.0 teknologi menar Coppens m.fl. även erbjuder en mängd fördelar relaterad till 
vad modern forskning säger om språkinlärning. Den första, och främsta anledningen till att 
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bloggar kan gynna språkinlärning är dess grundläggande möjlighet till interaktivitet inlärare och 
lärare emellan, liksom mellan flera inlärare. Dessutom kan de göra material väldigt lättillgängligt 
för inläraren som därmed inte bara får en större tillgång till material utan även kan anpassa 
inlärningen efter egna behov. De hävdar också att bloggar kan bidra till en inlärningsgemenskap 
genom möjligheten att kommentera och besvara kommentarerna till ett inlägg. Genom att tillåta 
olika typer av media som bilder, ljud och video samt text blir den också både användarvänlig och 
lätt att göra interaktiv.  
 
 
Kim, Park, Jang & Nam (2017) diskuterar i sin studie ett sätt att använda digitala verktyg i form 
av flippad undervisning. Uttrycket flippad undervisning härstammar från det engelska ”flipped” 
som betyder omvänt. Det syftar till att lärare vänder på det traditionella undervisningskonceptet. 
Istället för att t.ex. föreläsa på lektionstid kan de låta eleverna förbereda sig inför en lektion 
genom att titta på föreläsningen hemma, genom att presentera materialet på en gemensam blogg. 
Studien var kvasiexperimentell och jämförde två grupper av koreanska andraspråkselever då de 
deltog i flippad respektive traditionell undervisning. 51 universitetsstudenter deltog och Kim m.fl. 
studerade genom inspelade smågruppsdiskussioner elevernas grad av deltagande i klassrummen, 
innehållet i deras kommentarer, hur eleverna resonerade och hur de interagerade med varandra.  
Båda grupperna fick samma uppgift och instruktioner och samma power point föreläsning inom 
ämnet. Skillnaden bestod enbart i att eleverna i den flippade undervisningen genom en 
webbaserad lärplattform hade tillgång till och skulle se föreläsningen innan lektionen. Studien 
visar att graden av deltagande var snarlik vid flippad undervisning i jämförelse med traditionell 
undervisning. Däremot producerade eleverna fler kognitiva kommentarer och drog fler slutsatser 
i jämförelse med det traditionella klassrummet där de framförallt producerade integrativa 
kommentarer och grundläggande förklaringar. Kim m.fl. drar slutsatsen att andraspråksinlärarna i 
den flippade undervisningen gynnades utav möjligheten att förbereda sig. Detta menar de beror 
på att det är mer kognitivt krävande för andraspråkselever att bearbeta information än det är för 
förstaspråkselever. Andraspråkselever har därför mindre kapacitet att utvärdera och analysera 
material i realtid, då de samtidigt ska arbeta med ny information. Ett flippat klassrum ger dem 
möjlighet att bearbeta och organisera tankar i sin egen takt och därför prestera på en högre 
kognitiv nivå i klassrummet. Det flippade klassrummet är också, enligt Kim m.fl. (2017), mer 
elevcentrerat eftersom eleverna förväntas komma förberedda och delta aktivt i undervisningen. 
Genom den interaktion som följer gynnas därför språkinlärningen.  

Eleven och de digitala verktygen 

Fler och fler lärare använder digitala verktyg i sin undervisning enligt Saleh (2014). Detta menar 
han beror på deras effektivitet. Dessutom menar han att användningen är oundviklig då teknologi 
i undervisningen bidrar med funktioner som läraren inte kan bistå med, så som tillgänglighet var 
och när som helst. I en studie vid Defense language institute foreign language center undersökte 
Saleh hur andraspråksinlärningen av arabiska hos 40 vuxna, engelsktalande elever kunde 
förbättras. Studien baserade sitt resultat på ett flertal intervjuer med eleverna samt enkäter som de 
fick fylla. Intervjuer och enkätundersökningar genomfördes i början, mitten och slutet utav 
studien. Dessa visade att digitala verktyg ökade tillgängligheten till läromedlen och gav eleverna 
en plattform för socialt engagemang vilket bland annat underlättade kontakten med läraren och 
hjälpte dem att fokusera. Enligt eleverna fick de också tillgång till autentiska texter som ökade 
förståeligheten, gav dem möjlighet att spela in, höra och rätta sitt eget uttal, och repetera. Likaså 
menade de att digitala verktyg gjorde dem mer fokuserade och engagerade. Eleverna tar dock upp 
nackdelen med kostnader liksom andra nackdelar i form av användarvänlighet, de distraktioner 
som digitala verktyg kan bidra med, samt kompabilitetsproblem mellan olika typer av enheter. 
Liknande resultat visar Ebrahimi, Eskandari & Rahimis (2007) studie av 34 iranska 
andraspråkselever, mellan 17 och 21 år, som undersökte elevernas uppfattning om hur 



 

13 
 

klassrumsmiljön påverkades av digitala verktyg. Frågeformulär distribuerades före och efter 
införandet av digital teknologi i undervisningen. Efter införandet fick eleverna hålla kontakt med 
varandra och läraren med hjälp av teknologi och bl.a. diskutera media som visades i klassrummet. 
Studien visade stora skillnader i elevernas uppfattning om klassrummet efter att digitala verktyg 
implementerats. Samtliga klassrumsaspekter påverkades positivt enligt eleverna som uppfattade 
sin egen uppmärksamhet och aktivitet som större efter införandet, liksom graden av samarbete 
eleverna emellan och lärarens support. Detta menar Ebrahimi m.fl. kan utgöra en grund för en 
bättre och djupare språkinlärning på sikt. 
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Metod 
I följande avsnitt redovisas studiens metodologiska ansatser och tillvägagångssätt. Avsnittet är 
uppdelat i fem delar och inleds med val av metod för studien. Därefter beskrivs studiens 
datainsamlingsmetod och genomförande av intervjuerna, Efter det diskuteras reliabilitet och 
validitet i relation till studien och avsnittet avslutas med etiska överväganden aktuella för studien. 

Metodval 
Metoden jag valt för den här studien är kvalitativa forskningsintervjuer. Jag har intervjuat fem 
SFI-lärare, fyra från en skola i de mellersta Sverige och en lärare från en skola i norra Sverige. 
Eftersom en kvalitativ metod studerar deltagarnas perspektiv på sin omvärld och enligt Kvale & 
Brinkman (2009) skapar mening i deras erfarenhet lämpar sig detta väl för mitt syfte att skapa 
kunskap om lärarnas arbete och upplevelse av digitala verktyg i undervisningen. Enligt Kvale och 
Brinkman får man också genom intervjuer en större tillgång till deltagarnas perspektiv, än vid 
t.ex. enkäter, då man även hör hur saker sägs, snarare än att man enbart tar del av vad som sägs. 
För att besvara mina forskningsfrågor kring digitala verktyg är det därför naturligt att samtala 
med lärare som är de som har direkt insikt om ämnet. Jag ville framförallt ta reda på hur digitala 
verktyg används, snarare än enbart om de används. Därför har de två skolorna valts ut eftersom 
de har ett uttalat fokus på digital undervisning. På så sätt förbättras mina chanser till att ta reda på 
relevant information, då deltagarna i större utsträckning kan förväntas ha kunskaper i ämnet än 
lärare generellt. 

Urval 
För att kunna besvara mina forskningsfrågor gjorde jag ett strategiskt urval. Skolorna avgränsades 
till att börja med till tre stycken som på något sätt uppmärksammats för sitt digitala arbete. 
Antingen i medier eller utav Skolverket. Jag kontaktade sedan dessa skolor via mejl, med 
information kring min studie, och i ett fall sedan via telefon för att etablera en kontakt. En av 
skolorna meddelade att de i dagsläget inte hade möjlighet att medverka. På SFI skolan i mellersta 
Sverige, hädanefter kallat SFI Mellan, fick jag mejlledes kontakt med den IKT-ansvarige läraren 
som tillfrågade lämpliga deltagare och även själv medverkade. Vid SFI skolan i norr, hädanefter 
kallat SFI Norr, fick jag via telefon kontakt med en lärare som själv kunde tänka sig att delta.  

Intervjuerna 

Intervjuerna följde en intervjuguide utformad utifrån mina forskningsfrågor. Detta för att, som 
Denscombe (2009) beskriver, ge intervjuerna en viss struktur som underlättar analysarbetet. 
Guiden består av 14 frågor, varav några även innefattar fördjupande frågor för att vid behov få 
lärarna att utveckla sina svar. Totalt omfattar intervjuguiden knappt 30 frågor. Samtliga av dessa 
täcktes in under alla intervjuerna. Jag använde dock en halvstrukturerad intervjuform. På så sätt 
kan jag dra nytta av den tidigare nämnda strukturen av färdiga frågor, samtidigt som jag ger 
deltagarna en större möjlighet att uttrycka sina tankar fritt vilket är viktigt enligt Denscombe 
(2009). Genom att variera ordningsföljd och i viss mån även formuleringar kan jag även följa upp 
sidospår och framförallt följa samtalets flöde bättre.  
 
Intervjuerna var cirka en timme långa, förutom en som var en timme och tjugo minuter. Den 
längre genomfördes via dator och förlängdes på grund av vissa tekniska problem som behövde 
åtgärdas. Alla intervjuerna ägde rum under slutet av april. Jag besökte en dag SFI Mellan och höll 
då intervjuer på för- och eftermiddagen. Den sista intervjun, med läraren på SFI Norr, ägde som 
tidigare nämnt, rum digitalt och utfördes via Adobe connect med hjälp av mikrofon och 
webbkamera. Samtliga intervjuer spelades in som en ljudfil med hjälp av en surfplatta. 
Denscombes (2009) påstår att en diktafon är att föredra då deltagare kan störas mer utav 
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videoinspelning. Alla deltagare verkade i det här fallet mycket bekväma med tillvägagångssättet, 
på många sätt att jämföra med att spela in via en diktafon. Jag antecknade som tidigare nämnts 
även medan intervjuerna pågick. På så vis finns viss redundans för materialet. Samtidigt innebär 
inspelningen att jag inte behövde fokusera lika noggrant på mina anteckningar vilket underlättade 
samtalen. Intervjuerna transkriberades sedan delvis, med fokus på det som var intressant för 
studien. 

Lärarna 

• Erik arbetar på SFI Norr sedan Januari 2017 i kurs B. Han är utbildad lärare i musik och 
engelska och har även läst en kurs i svenska som andraspråk. 

• Diana är utbildad grundskolelärare och har tidigare arbetat i grundskola och på 
högstadium, hon har arbetat på SFI Mellan sedan 2015 och undervisar i kurs B.  

• Alexandra har arbetat på SFI Mellan sedan maj 2016. Hon undervisar i kurs C och 
studerar vid sidan av arbetet till lärare. 

• Viktoria är från början svensk- och engelsklärare, hon har jobbat i grundskola tidigare 
men har nu arbetat åtta år på SFI Mellan och undervisar i kurs D. 

• William undervisar också i kurs D på SFI Mellan och studerar just nu svenska som 
andraspråk på halvtid, då han sedan tidigare är gymnasielärare i religion och historia.  

 

Resultatanalys 

När ett avsnitt ska analyseras i en uppsats menar Hörte (2010) att det inte ska studeras i sin 
helhet. Istället är det delarna som ska analyseras, plockas isär och sättas samman på ett nytt sätt 
för att ta fram det relevanta materialet ur helheten. För att ta fram detta material föreslår Hedin 
(1996) att man följer fyra steg: 

1. Kodning i nyckelord 
2. Leta efter teman 
3. Koda teman i underkategorier 
4. Söka mönster eller typer 

För att kunna följa de här stegen transkriberades intervjuerna. I samtal förekommer många ljud, 
ovidkommande för samtalets handling, som kan störa förståelsen vid genomläsning av en 
transkribering (Denscombe 2009). Därför skrevs inte dessa ut, utan enbart det som uttrycktes i 
ord samt enstaka, hörbara känsloyttringar då en lärare t.ex. tyckte att något var särskilt viktigt att 
betona transkriberades. De delar som var ovidkommande för resultatet transkriberades inte 
heller. Detta eftersom transkriberingsarbetet är mycket tidskrävande. Då transkriberingen var 
klar, sammanfattades intervjuerna var för sig enligt Hedins (1996) rekommendationer för att 
underlätta upprepade genomläsningar. Relevanta nyckelord skrevs ut i marginalen. Många av 
nyckelorden återkom i flera, eller alla, intervjuer, så som kollegialt lärande, tillgänglighet, variation, 
självständighet och möjligheter. Utifrån dessa började vissa teman framträda i relation till studiens 
forskningsfrågor.  
 
Dessa teman sorterades i nästa steg in i underkategorier relaterade till studiens forskningsfrågor. 
Naturligtvis stod definitionen utav begreppet digital kompetens och dess vikt i fokus. I relation 
till detta framträdde även elevernas digitala kompetens som en viktig underkategori. Denna 
innefattar såväl elevernas existerande kunskaper och hur dessa utvecklas i undervisningen, som 
hur den kan skilja sig åt på elevernas modersmål och deras andraspråk. Ytterligare en 
underkategori som synliggjordes var lärarnas egen digitala kompetens och hur denna utvecklats 
och fortsätter att utvecklas, liksom hur den påverkar undervisningen.  
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Flera andra underkategorier tydliggjordes med anknytning till lärarnas digitala arbetssätt. Den 
första kretsar kring några av de verktyg som är centrala för lärarnas arbete och undervisning, så 
som de digitala läromedlen och projektorerna. De bloggar och appar som används framstår också 
som särskilt viktiga. I bägge dessa ingår lärarnas beskrivning utav hur verktygen används och hur 
de påverkar undervisningen, i form av t.ex. flippad undervisning genom bloggarna. Förutom 
dessa beskrivs även hur de digitala arbetssätten påverkar lärarnas arbetssituation, i form av de 
fördelar de medför och de utmaningar lärarna ställs inför i användandet av digitala verktyg.  
 
Likaledes ledde analysen till att ett antal underkategorier framträdde med utgångspunkt i det 
digitala arbetssättets påverkan på eleverna. Dessa bestod dels av alla de fördelar ett digitalt 
arbetssätt medför enligt lärarna, så som hur det skapar möjligheter till variation, tillgänglighet och 
flexibilitet m.m. Dels de särskilda utmaningar som ett digitalt arbetssätt medför, i form av 
begränsad digital kompetens och tekniska problem m.m. Den faktiska tekniken, i form av bl.a. 
lärplattor, och hur denna bidrar positivt till undervisningsmiljön, framstod som ytterligare en 
viktig underkategori. Liksom elevernas motivation, och hur den påverkar och påverkas av digitala 
verktyg. 
 
Inför steg fyra skrevs sedan en ny sammanfattning, denna gång utifrån underkategorierna. På så 
sätt synliggjordes flera mönster i vad informanterna upplevde och även ett eventuellt samband 
mellan deras formella kompetens och hur de upplevde sin digitala kompetens. Resultatet beskrevs 
sedan, med utgångspunkt ifrån de underkategorier och mönster som synliggjorts under 
analysarbetet, utifrån studiens forskningsfrågor. 

Reliabilitet och validitet 
Att forskning är reliabel innebär att dess resultat blir detsamma oavsett tid eller forskare (Kvale & 
Brinkman 2009). En inspelad intervju innebär därför en möjlighet till en kvantifierad 
reliabilitetskontroll, flera forskare kan i teorin transkribera materialet vilket bör ge ett mycket lika 
resultat. Däremot menar de att mina tolkningar av materialet inte nödvändigtvis densamma som 
andra forskare skulle göra. Själva intervjun kan också, med hjälp av intervjuguiden, replikeras i 
hög grad. 
 
Validiteten å andra sida, huruvida jag undersökt det jag verkligen vill undersöka, är enligt Kvale & 
Brinkman (2009) svårare att fastställa då ett arbete baseras på resultat från intervjuer. Intervjun är 
till sin natur subjektiv då deltagarna ska redogöra för en fråga och en forskare sedan ska tolka 
resultatet bland annat i relation till tidigare forskning. Här stöds forskningen av ett noggrant 
utarbetat syfte och forskningsfrågor som kan vägleda forskaren i val av frågor. Likaså bör 
naturligtvis ett teoretiskt perspektiv anläggas redan från början, då man utifrån detta också kan 
härleda relevanta frågor.  
 
På grund av studiens urval av fem lärare, kan resultatet inte anses vara generaliserbart. Istället kan 
resultatet enbart ge en begränsad insyn i hur lärare kan använda och uppleva sin användning av 
digitala verktyg.  

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har i många år varit en rådigvande myndighet bland annat vad gäller etik i 
forskning. 2017 gav de ut ny information kring forskning och etik och i enlighet med den har 
denna studie bedrivits med några grundläggande etiska överväganden i åtanke. Med hänsyn till att 
deltagare bör informeras om syfte och deras deltagande i en studie har de delgivits information 
såväl skriftligt, via mejl, som muntligt. Likaså har de blivit informerade om att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst har rätt att dra sig ur. Detta sammanställdes i ett 
informationsbrev som deltagarna fick ta del av och skriva under. För att undvika att någon av 
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informanterna kan identifieras genom studiens material har de givits fingerade namn och 
ortnamn där skolorna ligger har inte skrivits ut. Enligt vetenskapsrådet ska också all information 
som samlas i studien enbart användas för forskningsönskemål, vilket har skett i föreliggande fall. 
Av detta skäl, och i enlighet med Högskolan dalarnas riktlinjer kommer också ljudfilerna med 
deltagarnas intervjuer att raderas då arbetet är avslutat och godkänt. Under studiens 
genomförande förvaras de i det ljudupptagningsprogram som användes i en privat surfplatta, som 
skyddas utav lösenord respektive pinkod. 

Resultat 
I följande avsnitt presenteras de teman och underkategorier som analysen utav studiens intervjuer 
utmynnade i, i förhållande till mina forskningsfrågor. Till att börja med avhandlas lärarnas 
definition av digital kompetens och hur de resonerar kring denna i undervisningen. I relation till 
detta följer två delar om elevernas digitala kompetens respektive lärarnas digitala kompetens. 
Efter detta följer en framställning av lärarnas digitala arbetssätt, uppdelat i fyra delar. Ett 
inledande avsnitt behandlar generella tankar samt några av de verktyg som används. Nästföljande 
två avsnitt avhandlar lärarnas arbete med bloggar och appar. Därpå följer en avslutande del om 
hur lärarna menar att deras arbetssituation påverkas av ett digitalt arbetssätt. Resultatet avslutas 
med en redogörelse för hur lärarna ser på den digitala undervisningens påverkan på eleverna. Häri 
ingår fyra avsnitt. Dessa behandlar hur eleverna gynnas utav digitala verktyg och hur olika typer 
av teknik lämpar sig för olika användningsområden. Samt hur elevernas motivation påverkas av 
ett digitalt arbetssätt och vilka utmaningar som lärarna upplever i det digitala arbetet tillsammans 
med eleverna. 

Hur definierar SFI-lärarna digital kompetens och varför tycker de att 
det är viktigt? 
Lärarna definierar alla digital kompetens på ett likartat sätt. De menar att begreppet innebär att 
individen ska kunna använda digital teknik, hitta information t.ex. på webben och kunna ta sig 
fram i samhället även med hjälp av digitala medel. Viktoria beskriver hur det betyder att individen 
kan använda digitala tillvägagångssätt och även ta tillvara olika digitala resurser. 

Digital kompetens är ju att kunna använda digitala sätt liksom, verktyg och alltså om man säger, ja 
det är ju både för personal och elever. Men för personal så kan det ju vara att man använder 
datorer, Ipads, smartphones - att man tar tillvara på det, när man jobbar med eleverna (Viktoria).  

När det kommer till att använda resurserna i undervisningen tar William upp några konkreta 
exempel och påpekar hur digitala verktyg kan användas som hjälpmedel. 

Ja, men digital kompetens egentligen, jag tycker ju att det blir ju samma egentligen för elever och 
lärare. Det här att, just att man kan använda digitala hjälpmedel …. om vi ser ur det pedagogiska 
perspektivet då ska de ju kunna använda bloggen, de använder Lexin, Skolstil på apparna, eller på 
Ipaden (William). 

Likaså Diana poängterar dess funktion som hjälpmedel och hur det därmed kan användas för att 
individen ska hitta information och fortsätter med att säga att digital kompetens är nödvändigt i 
dagens samhälle. 

Digital kompetens för mig är väl att man kan, ja men dels använda det som ett hjälpmedel, för att 
ta reda på information. Ja men hjälpmedel i samhället, man klarar sig inte utan digital kompetens 
idag, var du än är och rör dig (Diana). 

Erik påpekar också att behovet av digital kompetens är relaterat till individens aktuella 
sysselsättning. Elever behöver t.ex. kunna använda datorer och ordbehandlingsprogram, medan 
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annan kunskap kan behövs inom olika yrkeskategorier. Flera av lärarna, däribland Diana, påpekar 
också hur digital kompetens är nödvändigt för elevernas framtida yrken och därmed viktigt för 
undervisningen. 

Sen när man tänker för eleverna, så känner jag här att det främst är att de ska också lära sig hur 
man använder en dator och hur man använder en Ipad och letar information eller kan använda 
det yrkesmässigt sen också, för det trycker vi mycket på att vilket jobb du än får, om du jobbar 
som undersköterska eller på en affär eller så, så behöver du ha digital kompetens. Så att det blir ju 
en del av SFI-utbildningen (Diana). 

Dessutom menar lärarna att digitala verktyg på flera sätt gynnar elevernas språkinlärning. Bl.a. 
genom att tillgängligheten ger starkare elever större möjligheter att utvecklas och att tillgången till 
olika typer av material och arbetssätt gynnar svagare elever, se mer om detta i avsnittet om 
lärarnas arbete med digitala verktyg samt avsnittet om hur detta arbete påverkar eleverna. 

Elevernas digitala kompetens 

När lärarna diskuterar elevernas digitala kompetens menar de, som nämndes ovan, att de 
framförallt behöver kunna hantera relevanta verktyg. Erik, som arbetar på SFI Norr, berättar att 
alla elever under studietiden har tillgång till en egen dator och menar att alla elever borde ha det.  

Vi har en lånedator till varje elev …. det fick jag höra var något som inte alla hade, i alla 
kommuner, alltså att det är lite mer sparsamt med datoranvändandet på vissa ställen. Men så har 
vi det och det tycker jag, det trivs jag bra med. Att ja, är man elev då ska man ha en, då ska man 
ha tillgång till en lånedator (Erik). 

På SFI Mellan behöver eleverna kunna använda både en lärplatta och en dator. Skolan har tolv 
elevgrupper, varav sju av dem är så kallade Ipad-grupper. Detta innebär att alla elever har tillgång 
till en egen lärplatta som de får nyttja både privat och i skolan under sin studietid. För de elever 
som inte ingår i en de här grupperna har skolan också ett antal datorer och lärplattor som går att 
använda under skoltid. Det är dock stor efterfrågan bland eleverna att få tillgång till egna 
lärplattor. Diana berättar att, eftersom hon själv inte undervisar i en Ipad-grupp, brukar hon boka 
skolans datorer och lärplattor minst en gång i veckan för att eleverna ska få möjlighet att arbeta 
med digital teknik.  

Jag har ju inte en Ipad-grupp så, sen jobbar jag med kurs B främst, och då har vi ju X antal 
lånedatorer och låne-Ipads här, hur många har vi? 100 någonting, av varje. Så att det finns ju så 
att man kan boka in stående varje vecka. Minst en gång i veckan brukar jag ha både Ipads och 
datorer och dels då på Ipads då i B-kursen, för de är ju inte så vana att hantera ja digitala 
läromedel, så då kör vi mycket appar som finns på dem … och sen på datorer där har vi ju också, 
då jobbar vi mest med Sweol en gång i veckan, men även ett annat program som heter trädet, där 
de tränar mycket avlyssning.  

Många av eleverna på SFI behöver till en början mycket hjälp och stöttning för att lära sig att 
hantera den digitala tekniken. Diana berättar att det kan ta lång tid att arbeta in rutiner som att 
sätta på och stänga av datorn och logga in på datorn och i olika programvaror. Det faktum att 
eleverna kan sakna digital kompetens anser hon är en av de största svårigheterna med att 
undervisa digitalt. Viktoria menar dock att det blir alltmer ovanligt att eleverna har svårt att 
använda digital tekniken. Då hon arbetar i kurs D, och skolan numera har ett genomgående 
digitalt arbete, menar hon att detta kan bero på att eleverna då utvecklat sin digitala kompetens i 
tidigare kurser.  

Ja men det är klart att man måste ju stå och förklara saker och, sen jag tänker vissa har ju, fast inte 
nu, det var väl mest förr, alltså det finns ju de som tycker att det kan vara svårt med en dator. Nu 
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jobbar vi i kurs alltså D, jag vet inte, det kanske är mer på tidigare kurser. Jag minns det mer förr, 
men att det kan vara liksom, att det kan vara svårt för vissa (Viktoria).  

På så sätt tycks undervisningen gynnas av att det digitala arbetet är ett återkommande moment, 
eftersom eleverna stegvis får utvecklas. Diana uttrycker också att det underlättar att ta hjälp av 
språkstöd då eleverna ska introduceras för den digitala undervisningen. 

Jag tar ju med hjälp av språkstöd där också, för att ibland är det ju väldigt svårt att förklara. Säga 
det, det går liksom inte och man visar men nej det går inte heller in. Men har man fått det på sitt 
eget språk också, från först svenska och sen samma på hemspråket då blir det ju lättare. Så jag 
brukar ta hjälp av språkstöd (Diana). 

 I relation till detta nämner William att eleverna ofta verkar besitta en större digital kompetens på 
sitt modersmål.  

….Sen tror jag ju att ser man elevernas digitala kompetens på deras modersmål. Så är ju den nog 
mycket högre än vad den är kanske på svenska och att det är där man behöver lära ut svenska och 
så. För alla har ju smartphones. Så de kan ju mycket, de vet ju hur man använder dem (William).  

 En annan lärare ser ett visst samband mellan elevernas kunskaper i svenska och deras digitala 
kompetens. Sammantaget verkar detta tyda på att många av eleverna besitter en större kompetens 
än de förmår omsätta i en svensk kontext. 
 
Däremot märker inte någon av lärarna några generella skillnader hos eleverna baserat på 
förstaspråk, ålder eller kön. Diana menar att äldre både kan vara ovilliga att använda teknik såväl 
som nyfikna på den. 

Är det någon som absolut inte vill jobba med Ipads, ja men då ordnar vi en pappersuppgift. Så, 
för det har jag också elever som tycker att nej jag är 60 år, jag tänker inte röra den. Så kan det ju 
vara … sen kan jag ha många äldre som tycker att det är lite spännande också för att man får, 
aldrig har hållit i en Ipad kanske och är lite nyfikna sådär, så att det är både och (Diana). 

 Istället skiljer ofta de mer studiemotiverade eleverna ut sig genom att vara särskilt motiverade att 
använda digitala verktyg. Detta eftersom de vill lära sig så fort som möjligt och därför tar till sig 
allt läraren presenterar. 

Lärarnas digitala kompetens 

Samtliga lärare menar sig ha en relativt god digital kompetens och Alexandra beskriver hur 
självklart det idag är att använda digitala verktyg för att t.ex. söka information. Eftersom eleverna 
måste kunna hantera relevanta verktyg, påpekas vikten av att också lärarna måste kunna hantera 
dessa och lära eleverna hur de fungerar. Det kollegiala lärandet på arbetsplatsen lyfts fram utav 
alla fem lärarna. De menar att de har bra stöd utav kollegorna och att det alltid finns någon att 
ställa frågor till. På SFI Mellan är Viktoria IKT-ansvarig och på SFI Norr arbetar två personer 
med it-support, detta nämns flera gånger som en stor tillgång för att utöka sin kunskap. Varje 
måndag har de också arbetslagskonferenser på SFI Mellan där det kollegiala lärandet är 
schemalagt. Likaså berättar Diana att de regelbundet har utvecklingsdagar, där de lär av varandra. 
Om en lärare t.ex. har fått kompetensutveckling får denna delge de andra och på så sätt sprida 
kunskapen.  

Dels har vi kollegialt lärande och utvecklingsdagar för vi försöker vara väldigt duktiga med att är 
det någon som har varit på en kurs, det kan ju röra allt av olika områden, men det har ju varit lite 
digitalt också, då tar vi det på antingen en utvecklingsdag, så att alla får ta del av det och man 
presenterar det, eller att det även kan vara på våra A-lagskonferenser på måndagar där det finns 
en stående punkt som heter kollegialt lärande. Så har jag hittat någonting som jag tycker den här 
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hemsidan är jättebra att använda digitalt eller det här arbetssättet använder jag så får jag 
presentera det en liten stund så att alla får ta del av det (Diana).   

På SFI Norr har de inte något schemalagd tid för kollegialt lärande berättar Erik. Oberoende av 
det menar han dock att han har ett bra stöd utav kollegorna för att utveckla sin undervisning.   

Vi har inte riktigt schemalagt, just för kollegialt lärande, det har vi inte som det ser ut nu. Vi har ju 
arbetslagsmöten och arbetsplatsträffar och lite andra mötestider, där är det alltid något ärende 
som behöver tas upp. Så just det här kollegiala lärandet det får man ta däremellan, att man får 
fråga varandra när man behöver hjälp. Nu är det en väldigt bra arbetsplats jag är på, jag fick 
mycket hjälp som ny, om jag hade någon fråga om vad som helst (Erik).  

Viktoria nämner att arbetet på SFI Mellan fungerar så pass bra på grund av att de har ett starkt 
stöd från ledningen och att de avsätter tid för kontinuerlig utveckling. Liksom alla kunskaper 
behöver dessa utvecklas. William, som är en av dem som uttrycker störst bekvämlighet med 
digitala verktyg, och också fått viss formell kompetensutbildning, menar att mer utbildning 
förmodligen skulle påverka hans undervisning. Samtidigt påpekar han att det är avgörande för 
undervisningen hur bekväm varje lärare är med digitala verktyg. 

Det känns som om man använder det så mycket nu och ja alltså, om jag ser till mig själv så skulle 
säkert jag, om man åker iväg och så mer, hitta mer som man kan ta till och använda. Men om 
man ser till hela kollegiet så tror jag att kanske lite, men att det finns en viss, men vi är väldigt 
olika i hur bekväma vi är att använda det och att vissa har kanske nått upp i sin max… så det är 
nog lite olika så där (William).  

Såväl Diana som Alexandra och Erik uttrycker alla en vilja att lära sig mer för att kunna utnyttja 
den teknik de har tillgång till fullt ut. De upplever ett visst glapp mellan sina kunskaper och vad 
de skulle vilja kunna göra digitalt tillsammans med eleverna. Erik på SFI Norr berättar t.ex. att 
han skulle vilja lära sig mer om Unis. 

Till exempel skulle jag ha velat få en total genomgång på det här eftersom Unis används så 
mycket. Jag fick fråga mig fram och lära mig själv litegrann hur det fungerar. Jag tror inte jag kan 
riktigt allt det än. Där hade jag velat få en liten utbildning (Erik).  

 För detta menar lärarna att det behövs stöd, Alexandra nämner t.ex. att ”jag skulle vilja ha mer, ja 
men tips på hur jag kan använda det mer i …vi gör det vi gör, men sen känner jag så här att jag 
skulle vilja utveckla det, liksom arbetssätten”.  Erik tar också upp att han har fått en kort 
introduktion till den smartboard han har installerad i sitt klassrum. Eftersom introduktionerna var 
alltför grundläggande, och det är svårt att lära in alltför mycket vid samma tillfälle, upplever han 
dock att han inte kan utnyttja alla dess funktioner. Han nämner också att det inte finns tillräckligt 
med tid för att lära sig dessa på egen hand. 

Vi hade en väldigt kort utbildning som jag skulle behöva gå igen eller gå lite mera ingående. För 
det finns ju funktioner i den där som man kan, som ingår i själva smartboardprogrammet … och 
där finns det ju grejer som jag har fått visat för mig, men jag har helt glömt bort hur de 
fungerade… Så jag använder inte smartboarden på dess fulla potential, för jag kan den inte riktigt 
(Erik). 

Lärarna påpekar också att ny inspiration behövs för att variera arbetssätten i tillräckligt hög grad. 
Diana nämner att det, utan inspiration, är lätt att fastna i gamla hjulspår och att undervisningen 
då kan bli tråkig. Liksom de lär av varandra på arbetsplatsen, berättar Viktoria och William att de 
också hämtar inspiration utav andra lärares arbete. Viktoria nämner att det går att få mycket 
inspiration i olika Facebook-grupper där bl.a. SFI-lärare delar med sig av information. William 
nämner också att det, i alla fall tidigare, funnits en hashtag på Twitter, #SFItorsdag, som 
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användes för att lärare skulle kunna diskutera kring undervisningen på SFI, bl.a. vad gäller digitala 
verktyg. 

Sen vet jag, den har varit lite inaktivt nu, men att just på twitter också just, så har det tidigare varit, 
jag tror det var SFI-torsdag eller något sådant som de hade som hashtag, där de skrev om… för 
att få nya tankar och idéer och allmänt och så, som rör SFI och digitala hjälpmedel och så 
(William).   

Hur beskriver lärarna sitt arbete med digitala verktyg? 
Viktoria, som är den som arbetat längst på SFI Mellan, var med när skolan påbörjade ett stort 
digitaliseringsprojekt 2013. Hon berättar att det då var ett starkt tryck från ledningens sida att alla 
lärare skulle arbeta mer digitalt och att man ville satsa på framtiden. Detta menar hon har varit en 
viktig faktor för dagens digitala undervisning. 

Det minns jag, från när vi körde igång de här tre dagarna, det känns ju som hundra år sedan, det 
tror jag var en stor vinning för SFI Mellan, ledningen var så tydlig med att nu ska vi gå in i det 
här. Det var inte en intresserad lärare som gjorde en blogg, utan då var det väldigt tydligt uppifrån 
att nu gör vi det här. För att det finns inte något annat alternativ (Viktoria). 

 Både SFI Norr och SFI Mellan använder digitala lärplattformar. Där har elever och lärare tillgång 
till ett digitalt läromedel, som bland annat innehåller texter i PDF-format, läs- och hörförståelse 
tester mm. På SFI Mellan används Sweol, men detta ska till hösten bytas ut mot Unis, som några 
av lärarna har introducerats för. På SFI Norr används Unis och Erik menar att detta är väldigt 
komplett och säger att ”där finns ju alla delarna, där finns ju höra, tala, läsa, skriva”. Lärarna 
berättar att tekniken naturligtvis krånglar med jämna mellanrum. Vanligtvis räcker det med att 
vara tålmodig och starta om det aktuella verktyget. Erik betonar dock vikten av att inte förlita sig 
alltför mycket på teknik, eftersom system kan ligga nere under en längre period och man då måste 
kunna vara flexibel.  

En nackdel, återigen, är ju om man gör sig beroende av det, och jag vet inte, systemet är nere, och 
så blir man helt, och så sabbar det allting, det vet jag, det har hänt någon gång, det drabbade inte 
mig då, jag tror inte jag hade lektion just då, ja internet var nere i hela byggnaden någon morgon 
och det var lärare som, de klarade sig nog, men det var väldigt mycket klagomål över det, att det 
påverkade ju deras, det påverkade hur de kunde jobba just den morgonen (Erik). 

På SFI Mellan har alla klassrum en projektor som kan projicera material på Whiteboardtavlan 
berättar Diana, som menar att den utgör ett viktigt visuellt hjälpmedel.  

Vi kör ju kanoner i varje klassrum, så det finns ju en som sitter i varje klassrum mot själva vita 
tavlan då, och den kopplar man ju upp sig jättemycket mot och visar alla texter kommer upp där 
och man kopplar sin telefon för att visa några bilder. Så den är ju ett väldigt stort hjälpmedel 
visuellt …. Och att man får upp uppgiften och kan skriva i uppgiften och rätta på tavlan liksom 
tillsammans (Diana).  

Samtliga lärare på SFI Mellan tar upp denna möjlighet och säger att projektorerna används i stor 
utsträckning. Framförallt poängterar samtliga lärare hur projektorerna och smartboarden kan 
användas som visuella hjälpmedel. Alla utnyttjar denna möjlighet i stor utsträckning. William 
berättar att ”man går igenom, tittar på texten, läser tillsammans, att man har mycket så, när man 
går igenom olika övningar och sånt så använder man ju också den så”. På SFI Norr har man 
istället börjat installera smartboards. Erik beskriver dessa som mycket användbara. I brist på 
kunskap, använder han dock denna på ungefär samma sätt som projektorerna används på SFI 
Mellan. Han visar bilder, scannar in arbetsblad och har gemensamma genomgångar av facit mm.  
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Främst använder jag väl den som projektor kan man säga, att visa saker och visa bilder och 
framförallt visa, som jag sa tidigare, de här inskannade bilderna, om vi kopierar upp en text som 
de ska använda så kan de ha den i handen och uppepå skärmen samtidigt (Erik).  

 
William jobbar även med elever som studerar SFI på distans. Deras undervisning är då nästan 
helt digitaliserad. Detta är till för de elever som också har annan sysselsättning vid sidan av 
studierna, men ändå är i behov av SFI-undervisning. De arbetar då i Fronter, en lärplattform där 
de i ett digitalt klassrum har tillgång till allt material. Då kursplanen för SFI (SKOLFS 2017:91) 
nämner att undervisningen ska anpassas utefter elevens behov, just med tanke på t.ex. arbete vid 
sidan av studierna, utgör de digitala verktygen i det här fallet en ovärderlig resurs.  
 
Enligt kursplanen för SFI ska eleverna även kunna kommunicera skriftligt på olika nivåer. Detta 
innebär idag att de också behöver kunna kommunicera digitalt. Diana berättar att de arbetar 
mycket med korta textmallar för att via sms t.ex. kunna meddela frånvaro.  

Jag jobbar ju med sms kan jag ju säga med mina. För det är inte så självklart att skriva sms och det 
brukar vi också lägga på bloggen och att de skriver i sina skrivböcker. Ett sms för att jag kan inte 
komma till skolan, jag är sjuk …. Så att de har exempel på sms som de ska träna på att skriva till 
mig. För att alla måste ju höra av sig (Diana).  

Detta arbetar Alexandra sedan vidare på i kurs C där eleverna även får lära sig att hantera en 
grundläggande mejlkonversation. 

Jag har jobbat mycket med mejl och brev då, och jag kommer inte riktigt ihåg vilken bok, är det 
introducera. Den heter någonting. Klara texten, tror jag den heter och där är det ju först en text, 
vad är det och sen är det olika exempel och sen tittar vi på styckesindelning här har vi först 
mejladress, datum, inledningen, texten och avslutning. Så, så gör jag.  

Erik har gått igenom den digitala meddelandefunktionen som finns i lärplattformen, men menar 
att denna sällan används. Istället får eleverna mycket information via en blogg. Alla lärare på SFI 
Mellan har en egen blogg, likaså berättar Erik att det i lärplattformen som de använder på SFI 
Norr finns ett bloggverktyg inbyggt. 

Bloggar 

På SFI Mellan används lärarnas bloggar framförallt på två sätt. Dels används de som ett 
informationsverktyg, liksom hos SFI Norr, där lärarna lägger upp scheman och informerar 
eleverna om kommande helgdagar och andra händelser. Dels används bloggarna på SFI Mellan 
också för att flippa undervisningen. Detta innebär att de lägger upp material på bloggen inför 
kommande lektioner, som eleverna kan använda för att förbereda sig. Det kan bestå av mindre 
uppgifter; så som att be eleverna tänka ut frågor de kan ställa, när lärarna t.ex. informerar om ett 
kommande studiebesök. Alexandra berättar att hon ibland också ber eleverna kommentera 
blogginläggen, vilka hon ger återkoppling på. Det kan också handla om mer omfattande 
förberedelser, som att se en film eller läsa en text inför ett kommande arbete berättar Diana.  

Vi kan även lägga in filmer då, så att de ser att på tisdag ska vi jobba med det här, se på den här 
filmen redan idag och förbered dig om du vill, så att det blir flippat. Eller uppgifter också, läs in 
dig på den här texten, eller den här nyheten ska du gå in och läsa (Diana). 

Lärarna på SFI Mellan arbetar mycket flippat för att eleverna ska få möjlighet att skapa 
förförståelse. Diana berätta att hon också läser in ord, och ibland hela texter, som läggs ut på 
bloggen för att eleverna ska få möjlighet att förbereda sig.  
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Så brukar jag oftast läsa in diktamensorden, så att de kan lyssna på dem, så de skrivs i bloggen, 
och så finns det alltid en länk till en sida som heter Vocaroo och där läser jag in dem, som de blir 
hänvisade till då, när de klickar på en länk. Och lika när vi har en text då så, särskilt nu när jag har 
ganska många svaga elever som har kommit in i gruppen, så behöver de hjälp med hur de ska 
uttalas. Så då läser jag hela texten och kan lägga in den och texten ligger där (Diana).  

Alexandra berättar att hon av samma anledning använder Quizlet, en resurs som eleverna kan 
använda för att träna ord bl.a. genom spel. Läraren lägger då in ord som Quizlet sedan skapar 
övningar utifrån. 

Vi har ju ganska mycket med Quizlet … vi skriver upp ord och sen förklaringar till och så kan de  
gå in och träna på olika sätt, stavning och vad de betyder och så vidare, och sen kan man ju spela 
…. innan de ska läsa en text då lägger jag upp orden från texten, så de lär sig orden först och så 
spelar vi den, vi går igenom orden och sen läser vi texten, så har de liksom förförståelse.  
(Alexandra). 

En lärare berättar att hon ofta lägger upp filmer i inledningen av ett arbete och att hon även 
länkar till relevanta avsnitt från SFI-podden på bloggen. Via bloggarna kan lärarna även dela 
material med varandra och på så sätt görs utbildning mer likvärdig för elever från olika grupper. 
Lärarna för D-kursen har även skapat egna filmer som de lägger ut på bloggen inför 
skrivuppgifter för sina elever. På så sätt kan de anpassa materialet efter hur de vill arbeta berättar 
Viktoria.  

Det är ett ganska stort jobb tycker jag som vi har satsat på och som vi är väldigt nöjda med. För i 
kurs D är det ju tre skrivgenrer … och det finns ju mycket material som sagt och vi har använt 
jättemycket … men ibland har vi känt att ja, fast vi vill lägga upp det så här. Så nu har vi gjort tre 
egna filmer med våra genrer så som vi vill ha det. Med exempeltexter och så och det upplever vi 
har hjälpt eleverna väldigt mycket i skrivandet (Viktoria).  

Erik arbetar inte flippat, även om han ser att det kan finnas fördelar med arbetssättet är han 
tveksam till om det skulle fungera i hans elevgrupp. Han uppskattar att bara hälften av eleverna 
faktiskt skulle förbereda sig. Därför skulle det inte vara möjligt att utgå ifrån detta på lektionerna.  

Jag har inte gjort någonting så att de får titta innan en lektion, och det, jag är inte säker på att det 
skulle fungera så bra just nu. Kanske om jag fick in den rutinen med dem. Det är som jag sa inte 
alla som, några är jättebra på att kolla den där bloggen och allt sånt och några är inte alls det …. 
jag tror kanske att av den gruppen jag har nu så skulle hälften ha gjort det, ha förberett sig innan, 
så det skulle inte fungera så bra att ha någonting, att jobba med någonting där det är beroende av 
att de har kollat upp någonting innan lektionen och sådär (Erik).  

Däremot samlar även han material på bloggen, för att göra det lättåtkomligt för eleverna. Om de 
t.ex. sett en film som de ska arbeta med, länkar han till denna på bloggen för att eleverna ska ha 
tillgång till filmen även under resten utav arbetet.  

Appar 

I och med att Erik upplever det digitala läromedlet som komplett, har han hittills inte känt något 
större behov av att komplettera undervisningen med appar. Lärarna på SFI Mellan menar att 
språkutvecklande appar framförallt används i kurs A och B. Diana, som undervisar i kurs B, 
berättar att hon använder tre appar frekvent. Dessa övar läsförståelse, hörförståelse respektive att 
kunna läsa av klockan.  

Då är det ju främst, i kurs B, är det tre stycken jag använder och det är ju den här som heter Läs 
och förstå, som ser ut sådär, och där får dom ju liksom jobba med olika grammatiska grejer för 
att få lära sig hur det fungerar med läsförståelsen och frågor och lite sånt och lyssna. Sen finns det 
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ju även en som heter klockis, för det behöver de ju också träna, emoji klockis, tränar klockan 
mycket i b-kursen och sen har vi en höra också …. Det finns en som heter just hör och förstå, 
precis som läs och förstå. (Diana) 

Diana använder även en app för att visa hur och var ett ljud produceras oralt ”den här se 
bokstavsljuden där vi jobbar mycket uttal, men då kör man ju den i helklass, mer kanske på 
kanonen, den visar hur de ska lägga tungan vid vokalerna, för det är svårt i b-kursen också”.  
 
Utöver detta används appar även i övriga kurser på SFI Mellan, både som hjälpmedel och som 
verktyg för andra funktioner. En app som samtliga lärare på SFI Mellan använder sig av i olika 
utsträckning är Skolstil 2. Det är ett hjälpmedel för skrivande där eleverna, med hjälp av 
lärplattan, skriver texter som ser ut som handskriven text. Detta är speciellt bra för de som ännu 
har svårt att forma bokstäver för hand berättar Diana. 

Skolstil använder vi också mycket i b-kursen. För jag har, det är ju också mycket individualisering 
när det ska vara svårt att forma bokstäverna och så vill man försöka jobba mycket med 
skrivandet, då kan den vara guld, för då skickar de ju till mig, så jag kan ta upp på kanonen och vi 
tittar på ordföljden och meningsbyggnaden och lite sånt där. (Diana). 

Viktoria berättar att den är praktiskt även senare, då elever ska skriva längre texter och att hon 
har använt den vid till exempel prov.  

Idag var det en tjej, hon hade suttit på ett lästest i två timmar och hon bara jag kan inte. Kan jag 
skriva på Skolstil? Jag bara Ja, ja, ja. Så hon skrev testet på skolstil och air droppade till mig. Det 
blir ju bara mer sätt att göra saker på och det finns mer hjälp att få för den som behöver 
(Viktoria).  

Alla lärare på SFI Mellan har också en egen lärplatta b.la. för att kunna ladda ner, utvärdera och 
eventuellt använda appar tillsammans med eleverna. Diana, liksom flera av de andra lärarna, 
påpekar dock att många appar kan ha ett alltför barnsligt innehåll och att det är viktigt att 
använda åldersadekvat material.  

Det är ju också den här avvägningen, att det får inte vara för barnsligt, utan det måste också passa 
vuxna, så att vissa går ju helt bort när man söker på appar och sådär .… De tar det här att det kan 
vara ändå lite för barn, men inte för löjligt (Diana). 

Detta säger även Alexandra som också menar att det i alla fall tidigare har kunnat vara svårt att 
hitta material utvecklat för vuxna. 

Ja, jag tycker det. Jag tycker det här där, vi har använt SVAappen och den har inte jag faktiskt 
använt på ganska länge, men när vi började använda den, jag vet inte hur pass mycket nytt som 
har kommit faktiskt, men det var faktiskt ganska barnsliga böcker. Och eleverna sa ju det då. Att 
vi, det här är ju inte, ja det är för barn, det är för barn. Även fast det var, texten var svår och det 
var mycket nya ord. … Men det finns ju nog mer nu, om man verkligen letar (Alexandra).  

Kahoot!, en frågesportsapp används också i de flesta kurser på SFI Mellan. Diana nämner appen i 
förbigående, ”Kahoot! Älskar ju kurs B också, de tycker att det är jätteroligt, där tar vi ju mycket 
grammatik”. Appen kan användas på flera sätt för att eleverna ska få träna på ord och grammatik. 
Förutom att eleverna kan öva upp sina kunskaper menar William att denna även kan användas 
för att eleverna ska få syn på sin egen utveckling under en enskild lektion. För att göra detta låter 
han eleverna utföra samma test i början och i slutet av lektionen och jämföra antalet rätta poäng. 
Likaså menar han att det kan ge läraren en indikation på vilka elever som förberett sig för 
lektionen, om en länk läggs ut på bloggen redan innan. Kahoot! kan sedan användas kontinuerligt 
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under arbetet med ett tema för att eleverna ska få chans att repetera och använda den som en 
resurs. 

Och så vet jag att jag har börjat lektionen med att göra en entry-poll med hjälp utav Kahoot! och 
just testat av, vad kan de så och se, och sen har vi jobbat hela lektionen eller timmen som är just 
den här formen av grammatik och sen avslutar man med samma Kahoot! Igen och just att se att 
det ger väldigt mycket och eleverna märker också att de får högre poäng och det blir bättre. Det 
tycker jag är väldigt, där man kan använda det digitala väldigt bra. För att se att, dels kan du ju 
fatta vilka som gjort läxan innan så, vilka som kollat och så, vilka går det bra för i början och just 
att man lär sig också under lektionen (William). 

Viktoria och William nämner att de också arbetar med en programvara som heter Mentimeter där 
de kan skapa omröstningar för att eleverna till exempel ska få visa vad de vill arbeta med eller var 
de skulle vilja göra studiebesök. På så sätt kopplar man undervisningen direkt till elevernas 
intressen.  

Vi brukar ju ganska ofta börja med mentimeter för att försöka fånga upp lite så här… ja dels 
brukar vi fråga av vilka teman de är intresserade av via mentimeter … ja men nu ska vi ha tema 
hälsa eller någonting ja men då kan vi skriva det i mentimeter … vad vill du lära dig då? Och så 
kan de skriva via mentimeter…. Vi har ju kämpat mycket med, man vill ju, man ska ju utgå ifrån 
elevernas intressen och erfarenheter och så där och det är ju inte så lätt när det är sådan ruljangs 
på elever och allt de där (Viktoria). 

I kurs C och D används bara enstaka appar, så som ovan nämnda Kahoot!, specifikt för elevernas 
språkutveckling. Framförallt används dock appar för att understödja annan undervisning. Air 
drop används i stor utsträckning på SFI Mellan och Erik på SFI Norr nämner att drop box 
används utav lärare i högre kurser. Genom dessa verktyg kan lärarna enkelt dela med sig av 
dokument och uppgifter från sin egen lärplatta till eleverna. Likaså kan eleverna använda det för 
att enkelt dela de uppgifter de slutfört eller behöver hjälp med. Viktoria berättar att hon ofta 
använder det i skrivuppgifter i de olika skrivgenrerna, då eleverna får dela med sig av sina 
uppgifter, dessa kan hon sedan kommentera digitalt och skicka tillbaka till eleven som får 
möjlighet att se över och revidera på ett smidigt sätt.  

…Och sen så får de en skrivuppgift och så får de sitta i blandade grupper och jobba med den… 
Och sen så när de är klara med det så air droppar de sin text till läraren, så då får man ett gäng 
texter och sen lektionen efter, typ, då brukar jag samla samma grupp igen och så kan jag sitta och 
anteckna i deras pdf och … så i slutändan air droppar jag tillbaka till alla deras paddor och så kan 
de gå hem och jobba vidare med det… det upplever jag alltid är något som, det är sån aktivitet 
och de lär sig, det händer mycket där (Viktoria).  

Likaså läser eleverna på SFI Mellan även e-böcker med hjälp av Ipads och appen bluefire som 
används för att hantera digitala böcker. I och med att eleverna i kurs A och B inte gör detta är det 
också främst det här verktyget som Alexandra menar att hon måste lära eleverna hur man 
använder. Samtidigt påpekar hon att då hon undervisar i en Ipad-grupp som också i tidigare 
kurser haft tillgång till en lärplatta, underlättas också användningen av digitala verktyg.  

Jag får ju oftast i min grupp, så får jag ju redan elever som har haft Ipads i kurs B, så de går ju 
liksom, och sen när jag skickar mina från kurs C så går de ju också till en Ipad grupp. Så det blir 
inte så mycket nytt för dem. Det jag introducerar är ju mest böckerna. […] Så i kurs C visar jag 
hur vi laddar ner böcker och hur vi ja men hur, var de hittar böckerna och sen vad vi gör när vi 
har läst dem. Annars har de ganska stor koll på det mesta (Alexandra).  

Varken Erik eller Diana använder digitala hjälpmedel för att dela dokument eller återkoppla till 
eleverna i t.ex. skrivuppgifter i klassrummet. Båda undervisar i kurs B och upplever att elevernas 
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begränsade digitala kompetens gör det svårt. Diana menar att det kan bli alltför abstrakt när 
eleverna ska arbeta helt digitalt. Erik berättar att han en gång försökte använda digital 
återkoppling vid en skrivuppgift, då en funktion för detta finns inbyggt i deras lärplattform, men 
att han upplevde att eleverna inte förstått hur detta fungerade fullt ut.  

Sen finns det också skrivuppgifter, som är, det har jag använt en gång och det blev lite, det 
fungerade inte så bra just då. Det beror på hur man lägger upp det. Men jag ska kanske prova det 
igen någongång. Att då, en skrivuppgift t.ex. beskriv din bostad och sådär och sen får de skicka in 
den till mig …. då kan jag göra rättningar digitalt, med lite olika funktioner, så här lite röd text 
och lite överstrykningar och sådär och sen skickar jag tillbaka det till dem. Och sen kan de rätta 
igen. Jag har bara använt det en gång och det var inte alla som förstod det riktigt, hur det skulle 
fungera. Så där måste man vara tydlig med hur det fungerar. Men det verkar vara en bra tanke.   

Nyligen har dock en kollega till Diana som också undervisar i en B-kurs visat att det mycket väl 
kan fungera bra. Detta har också stärkt Dianas tilltro till det digitala arbetssättet och gjort henne 
ivrig att lära sig fler sätt att använda det i sitt eget klassrum. 

Lärarnas arbetssituation 

Det som skiljer sig mest åt mellan lärarna är deras inställning till hur digitala verktyg påverkar 
deras arbetssituation. Sett utifrån deras erfarenhet och kompetensutveckling verkar detta vara tätt 
sammanlänkat med hur de upplever det digitala arbetet. Alexandra, som inte arbetat med digital 
undervisning så länge, menar att bloggande blir ytterligare ett arbetsmoment som sätter press på 
läraren att prestera.  

Man får ju lite press på sig, eller jag får det i alla fall, när man har en grupp, man vill ju hela tiden 
lägga upp mer uppgifter eftersom de har den här tillgången att kunna jobba hemifrån också, ja 
men mer blogginlägg, mer ja uppgifter …. Ja men jag brukar sitta och kolla på olika appar, om det 
finns något nytt som vi kan ladda ner till klassen, så det tar lite tid. Det gör det (Alexandra). 

Viktoria, som arbetat digitalt längre, menar att de digitala verktygen framförallt underlättar arbetet 
och gör det mer effektivt. Även hon påpekar dock att det naturligtvis kan bli mer arbete till en 
början, då man måste lära sig att använda verktygen.  

Jag tycker inte att det har blivit mer, alltså det, i ett visst skede kanske det blir mer, när man ska 
lära sig någonting. Men sen är ju det en del i vardagen så jag tycker inte att det är betungande så 
(Viktoria).  

Det krävs också kontinuerlig utveckling och avsatt tid för att arbeta digitalt, t.ex. för att ta fram 
digitalt material. Sammantaget verkar det krävas en viss kompetens och erfarenhet för att läraren 
ska uppleva att digitala arbetssätt underlättar deras arbete, snarare än att det blir ännu en uppgift 
att utföra. Flera av lärarna påpekar dock att det digitala numera är en naturlig del utav 
undervisningen som ingår i planeringen. William påpekar att eftersom han arbetet digitalt redan 
från början är det idag självklart.  

Nej, eftersom det har varit så sen jag började här, så att för mig har det ju varit som en 
självklarhet egentligen, att göra det så. Det är som inget jobbigt, eller krångligt så, utan det är ju 
mer som en del i planeringen egentligen (William). 

Samtidigt utvecklas den digitala tekniken i hög takt och Viktoria menar att det ibland kan kännas 
överväldigande, särskilt för nya lärare, men också för de mer erfarna då de under t.ex. 
utvecklingsdagar får ta del av en stor mängd information. Hon betonar därför vikten av att ta 
reda på vilken teknik som fungerar för en själv och för sin elevgrupp.  
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Det kommer ju mycket nytt och det kommer ju en väldig mängd med appar eller med massvis 
med saker …. och då kan ju vissa känna såhär hjälp, jag liksom. Men man måste ju liksom titta på 
vad som funkar för mig och för gruppen (Viktoria). 

Viktoria berättar att lärarna som undervisar i kurs D gör en gemensam temaplanering och att de 
under denna undersöker vilka digitala verktyg och hjälpmedel som går att använda inom ramen 
för temat. Bl.a. diskuterar de vilka uppgifter som går att flippa och William nämner att de här 
även försöker arbeta med relevanta webbsidor för att eleverna ska få möjlighet att bekanta sig 
med formatet och lära sig att hitta information på nätet. 

Vi försöker ju få det som en vana att de går in på bloggen, men att man även kan tänka att de 
kanske behöver ha andra hemsidor också som en vana och gå in och kolla på. För man får ju 
färre information med post, tidningar … utan det är ju där man måste titta (William). 

Hur menar lärarna att deras digitala arbete påverkar eleverna? 
Samtliga lärare nämner flera stora fördelar med en digitalt understödd undervisning. Viktoria tar 
också upp att hjälpmedel som Skolstil 2 kan varieras med traditionell handskrift för att låta 
eleverna utveckla flera förmågor, samtidigt som de inte behöver hindras utav fysiska 
begränsningar. De talar alla om den variation som digitala verktyg möjliggör. Diana framhåller att 
det för elever som saknar, eller har liten studievana, är särskilt bra att kunna variera arbetssättet.  
På så sätt orkar de arbeta en längre period. 

Vi har ju fyra timmars pass ofta, med en halvtimmes rast. Och då behöver man variera så mycket, 
och då är ju det ett sätt, absolut, man kan variera. Först skriver vi lite, och sen lyssnar vi, sen tittar 
vi på bloggen, och så sen så tar vi Ipaden eller så, så att man kan använda samma moment, men 
variera på olika arbetssätt. Det är ju en av de största fördelarna tycker jag med b-elever som inte 
har studerat så många år i skolan, så de blir ju skoltrötta (Diana).  

Lärarna menar också att digitala arbetssätt gynnar såväl svagare som starkare eleverna. De svaga 
eleverna gynnas av de multimodala möjligheterna, t.ex. i form av inlästa ord och texter som de 
ska lära sig, respektive läsa. Detta stärks också i vissa digitala läromedel, som t.ex. Unis menar 
Erik, där allt material finns inläst och eleverna på så vis kan utnyttja både läs- och hörförståelse 
för samma information.  

… en viktig funktion är ju där att höra ingår ju i allting. Och de får höra, de får lyssna, mycket 
mer än om det inte är digitalt för att även om uppgiften handlar om grammatik … och så sen när 
de har gett svaret och det blir rätt, då är det en röst som läser upp, han gick igår, alltid på alla 
uppgifter är det alltid, ingår det alltid, tror jag i alla fall, ingår det alltid uppläsning av allting nästan 
(Erik). 

Att skolornas digitala lärplattformar ger eleverna tillgång till allt material även hemifrån gynnar 
även de starkare eleverna. Erik framhåller att tillgängligheten ökar möjligheterna till självstudier 
och därmed en högre studietakt för dem.  

Jag ser ju mycket fördelar framförallt, de väger ju över helt klart enligt mig, det är framförallt att 
det blir så lätt att ägna sig åt självstudier, det gör ju de som är mer ambitiösa, de sitter ju med det 
där hemma. De vet, när de lär sig hur man gör, så kan de ju sitta hemma och så kan de göra det 
där…just med det där, med Unis så finns det så mycket också, att de får väldigt god tillgång till 
självstudier och de får ju också ta hem datorn ….  (Erik). 

I och med att eleverna alltid har tillgång till materialet kan de nämligen studera när och var det 
passar dem. Tillgängligheten hos materialet underlättar även för nya elever, som kan studera vad 
de andra eleverna redan har arbetet med. Likaså kan alla elever repetera, eftersom allt material 
finns digitalt. William berättar att de genom statistik från bloggen kan se att många av eleverna 
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gör just detta, eftersom även äldre inlägg, som inte är aktuella i klassrumsundervisningen, har 
aktiva läsare.  

Ja, det kan man ju se på bloggen, man ser ju ofta statistik om man går in och där brukar jag kolla 
ibland. Och då ser man ju att det, ofta är det gamla inlägg också, som studeras mest på dagarna, 
det är ju inte det man kanske har haft nyligen, utan de går tillbaka och tränar (William). 

Sedan det digitala arbetssättets införande har Viktoria också märkt ett uppsving i elevernas 
läxläsning. Genom bloggen får de information även om de till exempel är frånvarande och 
eftersom de har tillgång till allt material även hemifrån behöver inte frånvaro hindra dem från att 
studera.  

Det blir ju flexibelt. Alltså att man kan göra när det passar, och även om någon vabbar så och 
barnet sover så kan ju föräldern liksom ta upp och jobba eller se på bloggen vad som har hänt 
eller, det är ju en stor fördel (Viktoria).  

Via bloggen ges eleverna vid SFI Mellan också, som tidigare nämnts, möjligheten att bygga upp 
en förförståelse för kommande texter då de redan innan får öva på relevanta ord. Detta 
underlättar också för undervisningen i övrigt då eleverna blir självgående och det blir färre frågor. 
En fördel som Alexandra märkt är att hennes undervisning kan läggas på en högre nivå när 
eleverna kommer mer förberedda till lektionen genom den flippade undervisningen. På så vis når 
de längre.  

Det är ju skönt också tycker jag, både för dem och för oss, om vi ska jobba med grammatik, ja 
men på onsdag ska vi jobba med verb, titta på den här filmen och då kommer de ju och redan vet 
vad vi ska göra och har lite, ja men preteritum, ja men då vet de ju, för då har de tittat på filmen 
och då behöver man inte gå in liksom basic, basic. Utan då har de redan lite förståelse innan. Det 
är jättebra, för då ställer de liksom mer relevanta frågor och det går ju fortare (Alexandra). 

Lärarna menar dessutom att undervisningen blir mer individualiserad med hjälp av digitala 
verktyg. Viktoria jämför den nuvarande undervisningen med hur eleverna tidigare arbetade i 
fysiska böcker och då förväntades arbeta i samma kapitel. 

Då var det ju böcker, ja men det var ju helt galet, då satt folk och så här jobbade, kapitel för 
kapitel och så kom det en ny elev och då tar jag den gamla boken och suddar, och sen fick den, 
den, och så just nu är vi på 54, så du får hoppa fram dit. Så det blev ju liksom en otroligt stor 
förändring på individualiseringen och allt sånt när vi bytte till digitalt sätt. Det var ett stort positivt 
kliv (Viktoria).  

 Nu kan eleverna gå igenom läromedlet steg för steg och i sin egen takt. Likaså nämner William 
den möjlighet Unis erbjuder i form av direkt återkoppling till eleverna som inte behöver vänta på 
att t.ex. läraren ska rätta ett test. Arbetet blir då mer självständigt och eleverna kan själva styra 
över sin inlärning i högre grad. Dessutom finns det möjlighet för eleverna att få all text i 
läromedlet uppläst, liksom att läraren kan ge både skriftlig och muntlig återkoppling i läromedlet.  
Samtidigt innebär de digitala läromedlen att eleverna måste ta ett större ansvar för sina egna 
studier menar Diana. I och med att de arbetar självständigt är de också de som måste se till att 
komma framåt.  

Det jobbar ju alla grupper med varje vecka, och den kan de ju gå in på hur ofta de vill, både 
hemifrån och från sin Ipad eller Iphone eller så eller telefon, så det blir ju lättillgängligt när de väl 
förstår hur de ska göra …. Så att det finns ju jättemycket material som de kan ta del av, och så.  
Men det är också upp till var och en individuellt hur mycket jobbar du med det, liksom så. Så det 
ligger ju mycket på eget ansvar. För att komma framåt (Diana). 
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Sammantaget verkar en digital undervisning bidra till ett mer elevcentrerat lärande genom 
variation, tillgänglighet, flippad undervisning och ett självständigt och individualiserat lärande 
som eleverna själva har ansvaret över.  

Teknikens möjligheter 

Att även använda olika typer av digital teknik innebär att undervisningen blir bättre för eleverna. 
Alexandra berättar hur de PDF-filer som hör till det digitala läromedlet är mer lättåtkomliga då 
man använder en Ipad, i jämförelse med när man använder en dator. Detta eftersom Ipaden 
automatiskt öppnar filen i rätt program.  

PDF:erna på Sweol går inte, du måste spara ner dem, för att sen kunna skicka dem till din lärare, 
men på Ipaden sparas de ner automatiskt i PDF-Expert och sen är det väldigt enkelt att skicka 
dem. Så det underlättade ju jättemycket (Alexandra). 

Den digitala tekniken erbjuder även andra möjligheter. Eleverna får, som tidigare nämnt, läsa e-
böcker med hjälp av lärplattor. Tidigare var de hänvisade till fysiska böcker och därmed ett 
kraftigt begränsat urval när det kom till att låna hela klassuppsättningar från biblioteket. De kunde 
då bli tvungna att låna material som inte var åldersadekvat. Genom att de numera även kan låna 
e-böcker kan de välja mer relevant material. Detta menar Viktoria gynnar de samtal de för om 
böckerna i klassrummet.  

Det är ju något som man kan göra på ett annat sätt när man har Ipads 1-till-1 och så, annars kan 
det ja, om man vill låna en klassuppsättning och jobba, det finns ju så mycket bra lättlästböcker 
för vuxna, så istället för att liksom gå och låna någon Emil i Lönneberga eller någonting så blir 
det ju relevant och det kan bli så himla intressanta, ja men när vi har boksamtal och sådär, ibland 
går man runt i klassrummet såhär, det är häftigt (Viktoria). 

Dessutom finns vissa av böckerna i versioner både på elevernas modersmål och som ljudbok. På 
så sätt kan eleverna läsa boken på flera sätt, vilket William menar att många av eleverna utnyttjar.  

Just det här med e-böcker också, så har ju biblioteken jobbat just med den här nya 
biblioteksappen också, att man, du kan låna den både som ljudbok och e-bok. Så att man kan läsa 
och lyssna samtidigt för eleverna hjälper ju också. Det är jättemånga, har jag upplevt, som vill 
göra det (William). 

Ytterligare en möjlighet som digital teknik skapar är att snabbt och enkelt översätta ord och 
meningar. Eleverna har ofta tillgång till en privat smartphone som de använder för detta. William 
berättar att eleverna ”behöver telefonerna mer för lexikon än vad Ipaden kan vara, där har de 
förberedda alfabet och sådant färdigt redan, som inte finns på Ipaden”. 
 
Likaså kan digitala verktyg förutom att skapa förförståelse inför kommande arbeten, också bidra 
till att skapa möjligheter till interaktion eleverna emellan. När Alexandra använder Quizlet kan ett 
spel t.ex. utformas så att enbart en lärplatta har svaret på en fråga, vilket får eleverna att 
samarbeta.  

Och sen kan man ju spela, och då blir de indelade i grupper och så kommer den här meningen 
t.ex. stad i Mellanlandskapet, nämen om de har tränat på det, och så Mellan t.ex. och så finns 
svaret bara på en Ipad, så de måste ju samarbeta med varandra, vem har svaret o.s.v. (Alexandra).  

Viktoria nämner också att eleverna blir väldigt aktiva och interagerar mycket då de får arbeta med 
skrivuppgifter som de får digital feedback på. Erik, som är den enda av de intervjuade lärarna 
som har arbetat med en smartboard, berättar att han märkt att eleverna blivit mer aktiva sedan 
denna installerades. Genom att bl.a. utnyttja smartboardens skrivfunktion rättar han numera 
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uppgifter tillsammans med eleverna på smartboarden istället för, att som tidigare, scanna in och 
visa upp redan ifyllda dokument. Detta leder till att eleverna gärna visar vad de kan och tar mer 
aktiv del i undervisningen. 

Om man jämför med som jag hade innan jag fick en smartboard, då hade jag bara en vanlig 
projektor och då gjorde jag så att jag gjorde den där uppgiften själv med penna, jag skrev in alla 
rätta svaren själv med penna på pappret och sen scannade jag in papperet, och så visade jag upp 
för dem och då fanns ju alla rätta svaren redan där, och då blev det som mindre interaktivt …. 
men sen jag fick en smartboard gör jag inget facit, utan då skriver jag upp det på plats istället och 
så får dom, ja vad ska stå här då? …. så där ökade interaktiviteten litegrann (Erik). 

Elevernas motivation 

Alexandra menar att det är en stor fördel att skolan tillhandahåller lärplattor. Detta eftersom inte 
alla elever alltid har tillgång till digitala verktyg hemma. Därmed får de inte samma möjlighet att 
studera hemma trots den digitala lärplattformen. Dessutom var inte hennes elever en Ipad-grupp 
från början och hon berättar att de blev entusiastiska och mer motiverade då de fick veta att de 
skulle få tillgång till egna lärplattor.  

När jag sa det, att ni ska få Ipads och så, då tycker jag att det hände någonting liksom. De började 
studera mer, de tycket att det var kul, vi började läsa böckerna, det här med Sweol blev mycket 
mera lättillgängligt …. det underlättade ju jättemycket och då tyckte jag att det vart, det vart mer 
så här go i eleverna, de studerade mer och vissa gick framåt mer (Alexandra).  

Däremot menar hon att det framförallt märks en skillnad i klassrummet, snarare än på elevernas 
resultat. Detta eftersom elever som är studiemotiverade alltid löser problemen på något sätt. De 
som inte har tillgång till dator kan t.ex. använda datorer på biblioteket. 

Sen är det ju faktiskt så också att de elever som är mer studiemotiverade från början och vill 
studera, de tar till sig alla sätt, har de inga Ipads eller datorer så går de till biblioteket eller sitter 
här och så finns det ju faktiskt de också som inte studerar alls och då spelar de ingen roll om de 
har en Ipad eller inte (Alexandra).  

Även om det idag på SFI Mellan är svårt att jämföra undervisning med och utan digitala 
hjälpmedel, då dessa genomsyrar undervisningen, menar Viktoria att hon i början av 
digitaliseringsprojektet 2013 märkte en tydlig skillnad hos eleverna.  

Nu är det så inarbetat så nu är det inte lika lätt, jag vet inte men det var jättehäftigt att vara med i 
den där när vi fick alla Ipads och när allting körde igång, det här stora skiftet, för då var det 
såhära, det var jättehäftigt att vara med om. Det var, det blev liksom roligt, inspirerande, det var 
många som blev mer motiverade. Man kunde göra på varierade sätt, man kunde be om hjälp och 
få hjälp på olika sätt, på ett annat vis och. Nej det var jättekul. Vi har ju också, vi har elevenkäter 
två gånger om året … (Viktoria).  

En elevenkät visade också att detta inte bara var lärarnas uppfattning. Även eleverna tyckte att 
undervisningen blivit roligare och uttryckte att det kände sig mer motiverade då de fick använda 
lärplattor. Hur aktiva eleverna är påverkas utav många faktorer. Flera av lärarna nämner att vissa 
elever sällan arbetar hemma oavsett uppgiftstyp. Alexandra berättar också att inte alla elever 
utnyttjar möjligheten att förbereda sig via den flippade undervisningen på bloggen. 

Jag tror att det beror på vad man jobbar med, ibland har det varit många, alltså alla är med och 
har tittat och är med i klassrummet, och sen är det ju det här personliga, att det finns ju några 
som aldrig har tittat på någon film eller tränat in några ord innan de kommer (Alexandra). 
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Däremot märker både Diana och Alexandra att många elever uppskattar när de lägger ut material 
på bloggen och att det motiverar eleverna att regelbundet gå in där. Framförallt nämner Diana att 
det var när hon började läsa in ord och texter och lägga ut det på bloggen som eleverna mer 
regelbundet började undersökta om bloggen uppdaterats.  Med andra ord när eleverna insåg att 
de hade kunskaper att hämta på bloggen och att det hjälpte dem att prestera i klassrummet. De 
gånger hon inte lägger ut material påpekar också eleverna detta.  

…det också blir ett sätt att motivera eleverna att titta på bloggarna, för de vet att där finns det 
någonting, så att jag kan förbereda mig och vara duktig till lektionen. För när jag började läsa in 
diktamensorden då märkte jag ju vad det ökade i b-kurserna. Att man verkligen tog sig tid och 
gick in på bloggen. Och det är viktigt att man håller i, för om jag inte har gjort det en vecka, det 
får jag minsann höra (Diana). 

Alexandra nämner också att särskilt intressanta eller svåra ämnen gör eleverna mer aktiva digitalt. 
Även om ett ämne inte är intressant så blir eleverna väldigt aktiva när de upplever att ett tema är 
svårt och att de då behöver mer träning. 

Ett tema som var, jag tror inte att de tyckte det var så intressant, men de tyckte att det var svårt, 
så att därför var de verkligen inne på bloggen och kollade på filmer och tränade på ord, det var 
miljö. Ja för de sa det, det var jättejättesvårt men det var jättemycket nytt, nya ord och det var 
svåra ord, så då var de verkligen alltså, då säkert 90% var inne och tränade och verkligen, för de 
vet vad som kommer sen på skrivtestet. Men så det, där var de jag tror som sagt, de sa de själva 
det är inget roligt, men det var mycket, det var svårt och därför var de verkligen inne och tittade 
(Alexandra). 

När ämnet är intressant ökar naturligtvis motivationen. Det faktum att de även blir mer aktiva på 
t.ex. bloggen då de, enligt egen utsago, upplever ämnet som svårt, tyder på att de upplever att de 
har nytta av det digitala materialet.  

En kritisk syn på digital undervisning 

Att arbeta digitalt kan enligt Diana bli alltför abstrakt för eleverna i B-kursen. Att läsa en text 
projicerad på tavlan och skriva av denna på ett papper framför sig kan tex skapa svårigheter. 
Speciellt för de elever som fortfarande arbetar med att utveckla sin handskrift.  

Det jag upplever mycket det är ju att de gärna behöver papper ibland också, det blir för abstrakt 
om man skulle köra allt på Ipads eller på kanonen och de ska skriva av, för steget från att klara av 
att titta här och skriva av  blir för stort för många, så att jag håller ju också mycket på att vi har 
också papper och de vill gärna ha hem ett papper hem och skriva på och träna, att det 
traditionella där är också viktigt (Diana). 

Likaså kan elever ha en negativ inställning till digitala verktyg. Diana har haft elever som vägrat 
arbeta digitalt, bl.a. med hänvisning till att de nått en sådan ålder att de inte behöver göra det. 
Vissa elever kan också uppleva svårigheter med att arbeta digitalt och hon menar då att hon får 
avsätta mycket tid för att förklara hur olika moment fungerar.  

I kurs B är det just att det tar jättelång tid att få in arbetssättet, för de har ingen datorvana, många 
vet inte hur man slår på en dator när de kommer hit, så att det tar väldigt lång tid innan man får 
dem att få in rutinen. Hur de ska starta, logga in, vad de ska skriva, och hur de ska arbeta med det 
sådär (Diana). 

Erik nämner att även om han inte haft någon elev som inte velat använda sig av digital teknik kan 
den ibland kräva en hel del utav eleverna. Detta märktes inte minst då han, som tidigare nämnt, 
arbetade med en digital skrivuppgift tillsammans med eleverna. Dessutom menar han att den 
digitala lärplattformen ibland kan göra det svårt för läraren att upptäcka en elevs specifika 
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svårigheter. I och med att han enbart kan se hur många procent rätt en elev får på ett prov i 
läromedlet får han t.ex. en sämre överblick än om han manuellt rättar ett prov.  

Det är väl lite det där med att om man skulle, jag gör inte riktigt det, om man sätter all sin tilltro 
till det digitala, framförallt de här uppgifterna som går lite av sig själva och som är sådär 
självrättande …. och då ser man inte, det blir ju annat om jag sitter och rättar ett papper, då kan 
jag till slut se ett mönster på att den här eleven är ganska svag när det gäller den här delen.  

Viktoria, liksom flera av de andra lärarna, tar också upp vikten av att det digitala arbetet är 
ämnesrelaterat och att digital teknik inte ska användas enbart för sakens skull.  

Det går ju att få in i allt, innehållsmässigt. Så det känns ju jätteviktig. Det ska ju inte bara vara 
digitalt bara för att det ska vara digitalt. Eller liksom, det måste ju vara någonting vettigt, som har 
med saken att göra, med kursen (Viktoria).  

Detta stämmer även överens med Eriks tanke om att varken göra sig för beroende av tekniken 
eller använda den i alltför hög utsträckning, med risk för att förbise elevers specifika svårighet. 
Lärarna bedriver inte heller en helt digitaliserad undervisning. Istället är det digitalt understödd 
undervisning där digitala verktyg får komplettera undervisningen när de kan gynna 
språkinlärningen. Samtliga lärare beskriver hur tekniken kan skapa möjligheter för lärande, 
underlätta under arbetet och på olika sätt stödja eleven. Alla använder sig dock också av 
traditionell undervisning och nämner bl.a. att just möjligheten att variera mellan t.ex. att skriva 
digitalt och för hand är en av de fördelar som tekniken erbjuder tillsammans med traditionella 
metoder. 

Sammanfattning resultat 
Samtliga lärare har definierat digital kompetens på ungefär samma sätt. Det handlar om att kunna 
använda relevanta digitala verktyg som hjälpmedel för att tillfredsställa de behov individen har av 
information och kommunikation. Eleven ska kunna använda datorer och lärplattor i sin 
språkinlärning och även som individ ta sig fram i ett alltmer digitalt samhälle. Det finns två 
huvudsakliga anledningar till att lärarna anser att digital kompetens är viktigt för undervisningen. 
Det första skälet till att digital kompetens är viktigt är för att individen idag inte klarar sig utan 
digital kompetens i samhället. Det andra skälet till att digital kompetens är viktigt är för att det 
förbättrar elevernas undervisning och därmed gynnar deras språkutveckling.  
 
Alla lärare beskriver att de har ett bra stöd av sina kollegor när det kommer till att använda 
digitala verktyg. Det som framförallt behövs för att utveckla deras arbete är inspiration och idéer. 
Tre av lärarna uttrycker dock en önskan om mer formell kompetensutveckling. I dagsläget arbetar 
alla fem lärare med digitala lärplattformar och deras elever har, i något varierande utsträckning, 
tillgång till lärplattor och datorer. Lärarna menar också att det är viktigt att eleverna lär sig 
använda dessa. På SFI Mellan används även flera appar.  
 
Lärarna ser framförallt fördelar med den digitala undervisningen. Elever som annars inte hade 
haft tillgång till en lärplatta eller dator får detta, likaså nämns tillgängligheten, det 
individualiserade- och självständiga lärandet och möjligheten att variera arbetssätten för eleverna. 
Lärarna menar att starkare elever gynnas utav fler och mer varierade studiemöjligheter. Samtidigt 
gynnas svagare elever av ett utökat stöd och naturligtvis också av variationerna i arbetssätt. Flera 
av lärarna märker också en positiv effekt på elevernas motivation och prestation. Nackdelarna är 
också ganska få enligt samtliga lärare. De består framförallt i att det är tidskrävande att lära ut 
digital kompetens och att tekniken inte får bli alltför dominerande. 
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Diskussion 
I den kommande diskussion fokuseras först på den metod med vilken studien utförts och hur 
denna kan ha kommit att inverka på resultatet. Därefter studeras det resultat som studien 
frambringat i relation till tidigare forskning.  

Resultatdiskussion 
Den här studiens syfte var att skapa kunskap om SFI-lärares upplevelse av att arbeta med digitala 
verktyg i sin undervisning. Detta undersöktes med hjälp av intervjuer med fem SFI-lärare. I 
följande avsnitt diskuterar jag resultatet utav dessa intervjuer i relation till den tidigare forskning 
jag beskrivit och utifrån de forskningsfrågor jag ställt upp för studien.  

Hur definierar lärarna digital kompetens och varför tycker de att det är viktigt i 
undervisningen? 

I en alltmer digital värld behöver också skolan bli mer digital för att förbereda eleverna för 
verkligheten. De behöver utrustas med verktyg för att klara av såväl privat- som yrkesliv. För att 
på bästa sätt ta sig från punkt a till punkt b behöver man också veta hur man ska ta sig dit. 
Detsamma gäller ju naturligtvis också för lärarna som ska utveckla elevernas digitala kompetens. 
För att göra detta på ett bra sätt menar Diaz (2012) att det underlättar om lärarna på en skola är 
överens om hur digital kompetens definieras. Av intervjuerna framgår att lärarna är relativt 
överens om begreppets innebörd. Digital kompetens, menar de, innebär att en individ kan söka 
och finna information digitalt och använda relevanta, digitala verktyg som hjälpmedel för att 
uppnå vad de vill åstadkomma digitalt. Det framgår också både att de anser det självklart att 
använda digitala verktyg i en modern undervisning, liksom att de finner det naturligt. Huruvida 
detta går att generalisera är däremot tveksamt. Samtliga lärare arbetar på skolor med ett uttalat 
digitaliserat arbetssätt där man gjort större satsningar inom området och studien omfattar enbart 
fem lärare. På många skolor handlar det om enskilda lärare som arbetar digitalt, snarare än 
kollegiet generellt enligt EU-kommissionens undersökning (SMART 2010/0039, 2012).  
 
Ett viktigt skäl till att använda digitala verktyg i undervisningen menar lärarna är för att det 
gynnar eleverna. Grgurovic m.fl. (2009) menar att den positiva effekt som IKT har på 
undervisningen till stor del beror på att det bidrar till att skapa en god inlärningsmiljö. Viktoria 
förklarar att de med en lägre studietakt bl.a. har nytta av den större variationen. Svagare elever får 
också generellt ett större stöd för sin inlärning och såväl Diana som Erik påpekar också att det 
ger dem större möjligheter att förse starka elever med fler inlärningsmöjligheter. På så sätt gynnas 
alla elever på olika sätt. En digital undervisning kan ses som fördelaktig både ur ett sociokulturellt 
perspektiv och ett kognitivt perspektiv. Dels med hänsyn till omgivningens betydelse för 
inlärningen, men också avseende lärarens ansvar att skapa en optimal inlärningsmiljö. Då eleverna 
lär sig att använda dem stärks också deras inlärningsmöjligheter. En annan viktig orsak att öka 
elevernas digitala kompetens är för att det stöder deras integration i samhället. Även om SFI-
utbildningen idag, enligt kursplanen är en språkutbildning, ska det leda till att individen ska kunna 
använda sitt språk i vardags-, samhälls- och yrkesliv (SKOLFS 2017:91) vilket innebär att de idag 
även behöver besitta digital kompetens, med hänsyn till bl.a. de krav som idag finns på digital 
kommunikation.  

Hur beskriver lärarna sitt arbete med de digitala verktygen? 

Lärarna har många saker gemensamt i sin undervisning. Fyra av dem använder en projektor och 
en av dem en smartboard för att visa digitalt material för eleverna. Likaså har de digitala 
lärplattformar och bloggar, även om det sistnämnda används i olika utsträckning. Samtliga lärare 
låter dock eleverna bekanta sig med verktyget genom sin undervisning. Erik, på SFI Norr, 
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använder sin blogg framförallt som ett informationsverktyg. På SFI Mellan använder man också 
bloggar för att kommunicera information till eleverna. Men även för att flippa undervisningen i 
stor utsträckning. Material läggs ut på bloggen i syfte att eleverna ska få förbereda sig för 
kommande lektioner. Enligt Kim m.fl. (2017) innebär detta att andraspråkselever får möjlighet att 
bearbeta informationen i sin egen takt, för att sedan kunna prestera bättre under lektionstid. 
Alexandra beskriver också just detta då hon menar att hon når längre med eleverna när hon 
använder flippad undervisning och inte behöver börja med lika grundläggande förklaringar. Erik 
menar att han är tveksam till hur väl det skulle fungera att flippa undervisningen för hans elever. 
Varken Erik eller Diana använder heller digitala hjälpmedel för att dela dokument eller återkoppla 
till eleverna i t.ex. skrivuppgifter i klassrummet. Båda är lärare i B-kursen vilket förmodligen är en 
del av förklaringen. Bl.a. tar Diana upp svårigheter som att digital undervisning kan bli alltför 
abstrakt för de svagare eleverna. Även hon nämnde att hon tidigare varit tveksam till att utvidga 
den digitala delen av sin undervisning. Mullamaa (2010) beskriver hur ett digitalt arbetssätt 
innebär att läraren behöver ha förtroende för att eleverna tar ansvar för sitt lärande. I relation till 
detta framhåller Damberg (2013) att lärarens krav och förväntningar på sina elever är avgörande 
för hur väl de lyckas. Detta innebär att ett mer digitaliserat arbete kan vara gynnsamt för eleverna, 
så länge läraren har tilltro till deras förmåga. Erik nämner att eleverna ibland har svårt att hitta 
länkar på bloggen och att han då får visa dem enskilt. Möjligtvis är detta en av anledningarna till 
att han är tveksam till att eleverna skulle utnyttja material som lades upp på bloggen. Samtidigt 
kan ju detta också vara en anledning till att använda den i en större utsträckning, för att de ska få 
mer träning, liksom ett sätt att upptäcka vilka som klarar av det och vilka som inte gör det.  Diana 
nämner också att det var först när hon började lägga upp länkar till inlästa ord och texter som 
hennes elever blev riktigt aktiva. Med andra ord behövs naturligtvis också rätt motivation. 
Användningen av appar skiljer sig även den åt. Att Erik på SFI Norr i dagsläget inte använder 
några appar i undervisningen kan förmodligen till viss del härledas till att hans elever framförallt 
använder datorer i undervisningen, där tekniken fungerar annorlunda än när man använder t.ex. 
en lärplatta. Han nämner även själv att han upplever att det digitala läromedlet de använder är 
väldigt komplett. Genom att använda resurser så som Mentimeter, vilket man gör på SFI Mellan, 
kan man enkelt undersöka vad eleverna vill studera och på så vis får elevernas intressen och 
behov påverka undervisningen i enlighet med Skolverkets kursplan (SKOLFS 2017:91) för SFI. 
 
Alla lärarna nämner också att stödet från kollegorna är viktigt för deras digitala arbete. Detta 
stämmer väl överens med Stauffers (2001) åsikt att kollegialt lärande är ett bra sätt att nå längre 
på arbetsplatsen. Att lära av andra, som de alla tar upp som sin huvudsakliga informationskälla, 
verkar också både upplevas som lättare och effektivare för arbetet. Erik nämner t.ex. att han i 
dagsläget inte har möjlighet att utnyttja smartboardens funktioner i större utsträckning pga 
tidsbrist.  

Hur påverkar lärarnas arbete eleverna? 

Det lättillgängliga materialet och de möjligheter som skapas genom digital kompetens ger en 
större möjlighet till stöttning av eleverna. Det digitala arbetet gör också undervisningen mer 
elevcentrerad. Eleverna kan själva välja när och var de vill studera och i vilken utsträckning de 
studerar på fritiden. Det är eleven, snarare än läraren, som i många fall måste vara den aktiva. Att 
elever får möjlighet att välja inlärningsmetod och studietakt på detta sätt menar Riaz och Zaman 
(2011) är viktigt för en god inlärning. Fyra av lärarna menar också att en digital undervisning gör 
eleverna mer motiverade. Viktoria tar bland annat upp elevenkäten, som vid införandet visade på 
en stor skillnad hos eleverna och Alexandra nämner att hennes elever, då de skulle bli en Ipad-
grupp blev mer motiverade. Mullamaa (2010) påpekar att motiverade elever uträttar mer på 
kortare tid vilket innebär att en digital undervisning på så vis också gynnar deras resultat.  
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Ett digitalt arbete innebär att eleverna kan få tillgång till en högre grad av stöttning (Basaran 
2016). Den digitala tekniken erbjuder större möjligheter till multimodalt material både i skolan 
och utanför skolan genom t.ex. bloggarna som kan publicera en mängd olika typer av material.  
Denna stöttning kan också ses genomgående i de intervjuade lärarnas arbete. Dianas användning 
utav inspelat material ger eleverna en möjlighet att öva och använda sin hörförståelse även för 
skriven text. De har även tillgång till materialet hemifrån vilket ger dem möjlighet att repetera i 
högre utsträckning. Likaså har nya elever möjlighet att studera sådant som de andra eleverna 
redan gått igenom, som William och Viktoria tar upp. För eleverna som fortfarande utvecklar sitt 
skriftspråk erbjuder verktyg som ”Skolstil  2” möjligheter till stöttning där de både får nödvändig 
avlastning samtidigt som inlärningen gynnas av t.ex. ett handskriftsliknande typsnitt. Dessutom 
tar flera av lärarna upp möjligheten till att variera arbetssätten mer. Detta korrelerar inte bara med 
skolverkets mål om att anpassa arbetssätt efter individens behov (SKOLFS 2017:91) utan 
dessutom påpekar Diana hur detta är särskilt gynnsamt för elever med kortare skolbakgrund som 
fort blir trötta. Likaså stöttar den flippade undervisningen i form av en kognitivt lägre belastning 
(Kim m.fl. 2017). Detta utnyttjas t.ex. då eleverna ska läsa i kurs C, genom att de får börja med att 
läsa själva. Då har de, genom de digitala verktygen ofta tillgång även till en ljudboksversion och 
ibland även översättningar till modersmålet vilket gör att de får en större möjlighet att ta till sig 
och förstå vad de läser. Modersmålet utnyttjas också genom att eleverna kan använda sina 
smartphones för att t.ex. slå upp ord och översättningar. William berättar att de i sina egna 
smartphones ofta lagt till sitt modersmål och därmed underlättas sökningar med hjälp av rätt 
alfabet. På så sätt ges eleverna verktyg för att klara av allt större utmaningar helt i linje med det 
sociokulturella perspektivet (Basaran 2016). Ännu en fördel med e-böcker är att eleverna får 
tillgång till andra typer av material än de skulle få annars. Viktoria berättar att istället för att 
tvingas välja bland det lokala bibliotekets utbud, kan de välja en gemensam läsebok som 
intresserar eleverna mer. På så vis blir undervisningen bättre anpassad för dem, vilket hon menar 
gynnar samtalen i klassrummet då de är mer engagerade. När eleverna blir mer engagerade i 
samtal, oavsett ämne, gynnas även deras språkutveckling genom den interaktion med omvärlden 
de tar del av samtidigt som de också kan stötta varandras lärande då de arbetar tillsammans (Diaz 
2012). Att eleverna blir mer engagerade då de får studera ett ämne de är intresserade av märks 
också digitalt. Alexandra nämner att vid intressanta ämnen visar statistiken att eleverna tittar mer 
på materialet på bloggen och i större utsträckning tränar på tillhörande ord. Likaså nämner hon 
att de blir mer aktiva digitalt i samband med ämnen de säger sig finna svåra. Detta tyder på att 
eleverna själva upplever att deras inlärning underlättas utav de digitala verktygen.   
 
Ibland kan det även skapa interaktion mellan eleverna genom tex de digitala spel Alexandra 
nämner att de då måste samarbeta för att klara av det. Hon menar också att det blir färre frågor 
när hon ger eleverna förförståelse för en text genom att tillsammans gå igenom viktiga ord.  Detta 
borde också gynna elevernas interaktion då de får mer tid att samtala om själva texten då de inte 
behöver ägna lika mycket undervisningstid åt läsförståelse. Mer interaktion och samtal innebär 
förmodligen också mer språkutveckling. Som tidigare nämnts menar Selander (2011) att eleverna 
idag har en mer varierande proximal utvecklingszon vilket lärare behöver anpassa sig till. Viktoria 
berättar att eleverna numera arbetar individuellt, på sin egen nivå i det digitala läromedlet. Innan 
detta infördes arbetade de på samma kapitel i fysiska böcker. På så sätt bidrar de digitala 
verktygen till en mer individanpassad, och därmed mer optimal, inlärningsmiljö för eleverna i 
enlighet med det kognitiva perspektivet (Maltén 1997). Lärarna beskriver också framförallt 
fördelar med sin digitala undervisning. Dock framhåller de att en av nackdelarna med att arbeta 
med digitala verktyg är att det kan krävas fler och längre förklaringar kring hur allt fungerar. 
Samtidigt tycks eleverna ofta ha en större digital kompetens på modersmålet och på så sätt blir 
även detta en del i det språkutvecklande arbetet. Att de även är medvetna om att digital 
undervisning kan vara abstrakt och svårt för eleverna är i sig också fördelaktigt. Ett par av lärarna 
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påpekar trots allt vikten av att inte använda digital teknik enbart för sakens skull. Här syns ett 
medvetet och genomtänkt arbetssätt framförallt avsett att gynna eleverna.  

Metoddiskussion 
Eftersom studien syftar till att beskriva lärarnas upplevelser är kvalitativa forskningsintervjuer ett 
berättigat metodval. Kvalitativ forskning, i synnerhet intervjuer, fokuserar just på att förstå 
deltagarnas perspektiv (Kvale & Brinkman 2009). Intervjuerna var halvstrukturerade vilket gav 
mig fördelen både av färdiga frågor, som förbättrar strukturen enligt Denscombe (2009), liksom 
att lärarna fick möjlighet att uttrycka sig kring frågor som uppstår under intervjusamtalet. Genom 
att både spela in intervjuerna och anteckna blir det enkelt att gå igenom materialet flera gånger, 
vilket underlättar vid analysen utav resultatet. En nackdel med mitt tillvägagångssätt är att jag 
p.g.a. tidsbrist inte transkriberade intervjuerna i sin helhet. Vissa uttalanden är naturligtvis 
ovidkommande för resultatet. Under analysarbetet, då teman och underkategorier börjar ta form, 
kan det dock vara en fördel att ha allt material transkriberat. Då ökar möjligheten att konsultera 
materialet i ljuset av nya perspektiv och på så sätt minimera risken att förbise material viktigt för 
resultatet. Likaså utgör själva analysen en risk enligt Kvale & Brinkman (2009) i och med att jag 
som forskare inte nödvändigtvis tolkar materialet på samma sätt som andra forskare skulle göra. 
Min tolkning kan dessutom skilja sig från vad informanten i själva verket ville uttrycka. I och med 
att den kvalitativa intervjun, liksom analysen av densamma, blir väldigt subjektiv är det svårt att 
validera denna typ av forskning. Samtidigt bidrar den halvstrukturerade intervjun med en 
möjlighet att ställa följdfrågor vid oklarheter. Detta bör öka chansen att tolka det som sagts så 
som talaren avsett. Likaså utgör tillgången till mitt råmaterial, i form av ljudupptagningar och 
transkribering, en ovärderlig källa för att gå igenom materialet flera gånger. Vid intervjuer där 
forskaren enbart antecknar går t.ex. varken betoning eller exakt ordval att kontrollera. 

Avslutande reflektion 

Skolan är idag inte längre en plats där eleverna ska fyllas med information, utan en plats där de 
ska utveckla sina kunskaper och utrustas inför framtiden. I skenet av detta och den digitala värld 
vi idag lever i blir digital kompetens inte bara en viktig, utan en nödvändig del utav 
undervisningen. Digitala verktyg blir således både ett instrument att lära sig och att använda för 
att lära sig. Dessutom verkar de både kunna underlätta och förbättra undervisningen i såväl 
lärarens som elevens perspektiv. Den snabba utvecklingen ställer dock stora krav på dem som 
arbetar med digital teknik att ständigt utvecklas och lärarnas kompetens varierar fortfarande i hög 
grad. Min studie visar dock att dessa lärare, som arbetar digitalt i stor utsträckning, finner få 
direkta nackdelar när tekniken får komplettera undervisningen. Istället tar de upp hur den 
möjliggör en högre grad av individualisering, stöttning och utökade möjligheter att studera för 
eleverna. Så som en av lärarna sa, måste vi inse hur världen vi lever i ser ut och även om detta 
skulle gå att undvika är det knappast önskvärt. Att inte utrusta eleverna med digital kompetens 
skulle innebära att vi ger dem sämre förutsättningar i sina framtida yrkesliv som med stor 
sannolikhet kommer kräva någon typ av tekniskt kunnande. För en modern undervisning krävs 
det att denna kompletteras utav digitala verktyg. Dessutom behövs lärare som besitter den 
digitala kompetens som krävs för att hantera denna och lära eleverna att göra detsamma.  
 

Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att se en kvantitativ forskningsstudie inom SFI som visar i vilken 
utsträckning digitala verktyg används idag och vilka verktyg som används. Likaså vore det 
intressant att se hur elevernas resultat påverkas av att de får tillgång till en egen dator genom t.ex. 
en en-till-en satsning liksom av digital undervisning rent generellt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 
 
Information om uppsatsarbete om digitala hjälpmedel inom SFI 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Syftet med undersökningen är att kartlägga digitala hjälpmedel och dess användning inom SFI. 
Genom litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer ämnar jag undersöka vilka typer av hjälpmedel 
som används, hur dessa används i undervisningen och hur detta påverkar elevernas 
språkutveckling med hänsyn till aktuell forskning.  
Intervjuerna kommer att ske med 4–5 lärare på SFI-skolor som arbetar med digitala hjälpmedel. 
Urvalet har skett genom att jag genom tidningsartiklar funnit skolor som arbetar med ett eller 
flera digitala hjälpmedel och sedan tagit direkt kontakt med dessa. 
De lärare som väljer att delta kommer att behöva avsätta cirka 60–90 minuter för intervjuerna. 
De kommer att förväntas berätta om sitt arbete, vilka hjälpmedel och metoder de använder och 
hur de tycker att detta fungerar. Intervjuerna kommer att spelas in och sker antingen via möten 
på plats eller med hjälp av headset och mikrofon via dator om ingen annan överenskommelse 
träffas. Eventuellt kan följdfrågor komma att ställas via mejl. Vid uppsatsens färdigställande 
kommer samtliga deltagare få möjlighet att ta del av arbetet. 
Det insamlade materialet kommer delvis att transkriberas varpå personuppgifter så som t.ex. 
namn kommer att behandlas. Denna information kommer jag som student, samt min handledare, 
Sofia Lindén, att ha tillgång till. I det slutgiltiga arbetet kommer dock alla deltagare att vara 
avidentifierade.  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna. 
Ytterligare uppgifter lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
 
Camilla Nordgren 
Camilla.nordgren@hotmail.se 
Landstormsvägen 16A 
76251 Rimbo 
 
 

Sofia Lindén 
nsa@du.se 
Högskolan Dalarna 
79188 Falun 
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Bilaga 2 – intervjuguide 

• Vilken utbildning och arbetslivserfarenhet har du? 

• Hur skulle du definiera digital kompetens? 
- Ser du något samband mellan elevers digitala kompetens och deras förmåga att tillägna 
sig SVA? 

• Varför är det viktigt att använda digitala verktyg i undervisningen? 

• Vad för typ av kompetensutveckling inom digital kompetens har du haft tillgång till?  
Uppskatta hur många dagars kompetensutveckling inom digital kompetens du fått. 
- Om du fick ytterligare kompetensutveckling skulle du använda digitala verktyg i större 
utsträckning? 

• Hur utvecklas dina kunskaper om digitala verktyg mest? 
Egna försök/studier, med hjälp av kollegor, kurser…? 

• Hur bekväm är du med att använda digitala verktyg i undervisningen? 

• Upplever du tillräckligt stöd för att använda och utveckla din kompetens för digitala 
verktyg? 

• Vilka digitala hjälpmedel använder du i undervisningen och hur använder du dem? 
- Hur introducerar du eleverna för nya verktyg? 
 - Vilka har du använt längst/mest framgångsrikt?  
- I vilka delar av undervisningen använder du dem?  
(föreläsningar, klassrumsaktiviteter, återkoppling, uppgifter, prov, läromedel, spel, 
kursinformation mm).   

• Hur arbetar du med digitala verktyg för att stärka språkets olika delar? 
(Grammatik/uttal/läsning/skrivning/hörförståelse) 

• På vilka sätt får eleverna lära sig att kommunicera digitalt? 

• Vilka verktyg kan eleverna använda på egen hand för fortsatt språkutveckling efter 
avslutad kurs? 

• Har du något utbyte med kollegor om digital kompetens och hur ni kan använda digitala 
verktyg för att gynna elevernas språkutveckling och digitala kompetens? 

• Vilka för- och nackdelar upplever du med användningen av digitala verktyg? 
- Skulle du säga att eleverna interagerar mer eller mindre med varandra vid användandet 
av digitala verktyg? 
- Vilka fördelar har mer traditionella undervisningsmetoder i jämförelse? 

• Hur uppfattar du elevernas upplevelse av att arbeta med digitala verktyg i sin 
språkinlärning? 
- Märker du någon effekt på deras motivation? 
- Har deras deltagande eller närvaro förändrats? 
- Har elevernas språkutveckling påverkats utav arbetet med digitala hjälpmedel? 
- Märks det någon skillnad på elevernas resultat med och utan digitala hjälpmedel? 
- Är det stor skillnad mellan olika elevgrupper? (ålder, kön mm.) 
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Bilaga 3 – Vilka digitala verktyg används i undervisningen? 
För att göra detta avsnitt överskådligare har jag valt att dela in det efter verktygstyp, dvs. appar, 
läromedel och digital teknik. 

Appar och webbresurser 

• Airdrop 
En applikation för Apple-produkter där man via Bluetooth kan dela filer från en enhet till 
andra enheter i närheten. William, Viktoria och Alexandra använder applikationen för att 
lätt ta emot uppgifter från eleverna och återkoppla på dessa genom att skicka tillbaka t.ex. 
dokument med markeringar till eleverna.  

• Bloggar 
Ett publiceringsverktyg som kan användas för att publicera allt från text och bild till 
länkar. Samtliga lärare uppger att de använder en egen blogg. På bloggarna publicerar de 
skolrelaterad information till eleverna och länkar till arbetsmaterial. Fyra stycken av dem 
publicerar också material som eleverna kan använda sig av för att förbereda sig inför 
kommande undervisning.  

• Bluefire 
En app som används för att läsa e-böcker från biblioteket. Används då lärarna läser e-
böcker tillsammans med elever. 

• E-böcker 
Digitala böcker som går att köpa eller låna som tillfälliga filer ifrån många bibliotek.  
Tre av lärarna laddar ned e-böcker tillsammans med eleverna. I vissa fall lånas flera 
versioner av boken t.ex. text- och talversion eller samma bok på svenska och 
modersmålet. Biblioteket nära SFI Mellan erbjuder också en app för detta. 

• Kahoot!  
En webbresurs där man kan ställa frågor i frågesporter, statistiska undersökningar och 
som diskussionsfrågor. Den går att använda på enskilda enheter och kan också visas upp 
på vita tavlan. Appen används utav fyra av lärarna. Dels för att skapa förförståelse genom 
att träna ord innan eleverna får läsa nya texter. Dels för att testa elevernas förberedelser 
och visa dem deras utveckling under en lektion genom att använda samma frågor i början 
och i slutet av samma lektion. 

• Klockis 
En app för att träna klockan som används i B-kursen utav Diana 

• Lyssna och läs 
En app som tränar hör- och läsförståelse och används av Diana för eleverna i B-kursen. 

• Läs och förstå 
En app som tränar läsförståelse och grammatik och används av Diana tillsammans med 
elever på B-kursen, men de har också möjlighet att använda denna enskilt.  

• Mentimeter 
En app som kan användas för att skapa omröstningar. Den nämns utav Viktoria och 
William som kan använda omröstningsfunktionen för att ta reda på vad eleverna vill lära 
sig om eller låta dem ge förslag på aktiviteter och studiebesök. På så sätt kopplas 
undervisningen till kursplanens mål om att utgå ifrån elevernas intressen.  

• Ordens magi 
En app i form av ett ordspel som kopplar samman ord och bild. Appen är uppskattad av 
eleverna och används utav Diana för att lära eleverna nya ord. 

• PDF expert 
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En PDF-fil kan användas på flera sätt vilket bland annat utnyttjas utav Alexandra som 
låter eleverna göra skrivuppgifter i PDF-expert och sedan kan återkoppla i samma 
program. 

• Quizlet  
En frågesportsapp som används för att låta eleverna träna ord relevanta i ett tema. 
Alexandra använder det tillsammans med eleverna för att skapa förförståelse t.ex. inför 
läsningen av en text. Svaret finns då bara på en av lärplattorna och därför får det också 
eleverna att samarbeta. Även William och Viktoria använder det, men nämner det 
framförallt som ett sätt att bearbeta och träna på svåra ord efter att deras elever fått läsa 
en text.  

• Skolstil 2 
Ett skrivprogram som också finns som app där man får höra bokstävernas uttal och 
talsyntes som läser upp ord och meningar för den som skriver. Typsnittet påminner också 
om bokstäver formade för hand. Verktyget används som hjälpmedel för de elever som 
fortfarande utvecklar läs- och skriftförmåga samt som stöd för elever vid t.ex. längre 
skrivuppgifter. 

• Se bokstavsljuden 
En app som visar hur de olika ljuden i språket produceras. Denna använder Diana 
framförallt i helklass. Då visar hon appen på vita tavlan och övar ljuden tillsammans med 
sina elever. 

• Sociala medier 
Två av lärarna berättar att de använder sociala medier, som Twitter och Facebook, för att 
hitta inspiration till undervisningen. 

• Trädet 
Ett program där eleverna kan träna hörförståelse genom att bl.a. lyssna på vokalljud. 
Diana använder programmet på lektioner med elever som går B-kursen. 

• Vocaroo 
En webbresurs där Diana laddar upp ljudfiler med diktamensord och texter som är 
aktuella för arbetet i B-kursen. Hon lägger sedan en länk till detta i bloggen så att eleverna 
kan nå detta när- och var som helst.   

Lärplattformar 

Unis 
En webbaserad lärplattform som också innehåller funktioner för webbpublicering och digital 
kommunikation. I dagsläget använder enbart Erik detta läromedel, men till hösten kommer också 
de andra att använda detta. I Unis har han sin lärarblogg där han publicerar information och 
material till eleverna. Han har vid enstaka tillfällen även kommunicerat med elever via 
meddelandefunktionen.  

Sweol  

Ett digitalt läromedel som eleverna genom en elevlicens har åtkomst till via dator, lärplatta eller 
smartphone. Detta används idag av alla elever och lärare på SFI Mellan. Där arbetar eleverna i 
kapitel baserat på kurs och får stegvis testa av läsförståelse och hörförståelse. Läraren kan också 
följa hur långt eleverna har kommit.  

Fronter 

En digital lärplattform som William berättar används för de distanselever som studerar vid SFI 
Mellan. Där har eleverna åtkomst till så kallade digitala klassrum där de har tillgång till 
information och kan göra alla uppgifter som inte utförs på plats i skolan.  
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Digital teknik 

Smartphones 
Flera av lärarna nämner att eleverna använder sina telefoner till att översätta och lära sig nya ord 
och Diana tar upp det faktum att bloggarna är tillgängliga även via telefonen. Likaså används 
framförallt sms utav eleverna för att meddela frånvaro.  

Lärplattor 
I vissa sammanhang kallat surfplattor. Används i undervisningen med hjälp av olika typer av 
applikationer. Samtliga lärare på SFI Mellan har en egen Ipad och likaså många av eleverna. För 
de som inte har en egen Ipad finns ett antal att låna under lektionstid. Utöver nedladdningsbara 
applikationer har de inbyggda funktioner som mikrofon och kamera. 

Datorer 
Eriks elever har alla tillgång till varsin dator under studietiden och det finns även ett antal 
lånedatorer tillgängliga under lektionstid på SFI Mellan.  

Projektorer 

Alla klassrum på SFI Mellan är utrustade med projektorer som projicerar mot vita tavlan. Till 
dessa kan lärarna ansluta såväl dator och lärplatta som mobil. De används framförallt som 
visuella hjälpmedel där man visar bild, videoklipp och texter. Diana berättar att hon också kan 
visa när hon söker på ett ord och på så sätt även ge eleverna en ordbild.  

Smartboard 

En digital White board med smarta funktioner. Den låter användarna interagera med varandra 
kring smartboarden. Enbart Erik har en smartboard i sitt klassrum men använder den framförallt 
som ett visuellt hjälpmedel där han bl.a. visar bilder, videor och texter.   
 


