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Förord 
Denna uppsats är en kandidatuppsats, skriven vid Mittuniversitetet i Sundsvall under vårens senare             
del år 2019. Det har varit ett intressant, lärorikt och intensivt arbete. För att genomföra uppsatsen har                 
vi varit beroende av flera olika personer vilket vi vill u�rycka vår tacksamhet till .  

Först vill vi tacka alla som har medverkat och gjort denna studie möjlig, lärarna på SFI samt de elever                   
som ställt upp på intervjuer. Tack för ert engagemang och positiva inställning till denna studie! 

Vi vill även tacka vår studiegrupp Höga Kusten som hållit samman under de tre senaste åren. Tack för                  
alla spännande, intressanta, informativa och framförallt roliga diskussioner vi haft genom dessa tre år!  

Vi vill säga ett tacka till vår handledare Marcia Håkansson Lindqvist som har gett oss stöd och                 
handledningen under arbetets gång. Stort tack Marcia för ditt engagemang och din hjälp när det blev                
strul med handledare som blev sjukskriven!  

Ett tack vill jag rikta till min skrivpartner Christina som ville skriva uppsatsen med mig. Det var en                  
väldigt intressant period där vi diskuterade mycket tillsammans och varit effektiva i skrivandet. De              
gånger under inneveckor var ett rent nöje att dela hotellrum med dig och den blicken som frågar om                  
vi ska köpa godis för att orka. Tack! Stort tack till min man Pero och min son Jure som har varit ett                      
otroligt stöd under 3 års studietid och gjorde det möjligt för mig att studera och förverkliga mina                 
drömmar. Sist men inte minst, tack till mina föräldrar som uppmuntrat mig hela mitt liv till att följa                  
min egen väg och uppnå mina mål. -  Mirjana 

Jag vill tacka min studie kamrat Mirjana för alla intressanta diskussioner genom studietidens gång och               
speciellt om hur lite vi har bråkat under denna uppsats. Tack! Samt ett stort tack till min andra hälft                   
Christoffer som visat sitt stöd genom att ha läst denna uppsats många gånger om och visat sitt intresse                  
för varje liten utveckling som uppsatsen tagit. Tack! Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar                 
som givit sitt stöd på många olika sätt under hela min studietid, tack för allt ni gjort! - Christina 
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Sammanfattning  
En studie av Lundgren, Rosén och Jahnke (2017) visar att det finns ett behov att lyfta lärarnas                 
arbetssätt inom Svenska För Invandrare (SFI). Studien betonar vikten mellan SFI undervisningen och             
vardagslivet där eleverna kombinerar språket med vardagen. Utifrån ett lärar- och elevperspektiv            
ämnar studien att undersöka hur digitaliseringen förändrar undervisningens form inom SFI. Studien            
är av kvalitativ form med semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju som           
insamlingsmetod. Åtta personer som har koppling till SFI har deltagit i intervjuerna som transkriberas              
och analyseras med hjälp av hermeneutisk metod. Studiens resultat visar att med hjälp av digitala               
medel har lärarna fått en ny arbetsmiljö och skapat nya arbetssätt med en positiv relation till                
undervisningen. Diskussioner finns dock från lärarnas samt elevernas sida när distansstudier inte har             
samma kvalité på undervisningen och lärande. Lärarnas arbete effektiviseras och därmed ökar deras             
tid med eleverna. Lärarna upplever att digitaliseringen erbjuder eleverna en bättre kvalité på             
undervisningen och elevernas lärande.  
 
Nyckelord: SFI, digitalisering, undervisning, digitala medel, lärande, lärarperspektiv, elevperspektiv, digitala          
verktyg, pedagogik. 
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Summary 
A study by Lundgren, Rosén and Jahnke (2017) shows that there is a need to lift the teachers' working                   
methods within Swedish For Immigrants (SFI). The study emphasizes the importance of SFI teaching              
and everyday life where the students combine language with everyday life. Based on a teacher and                
student perspective, the study aims to investigate how digitalization changes the form of teaching              
within SFI. The study is of qualitative form with semi-structured interviews and a focus group               
interview as a collection method. Eight people who have links to SFI have participated in the                
interviews that are transcribed and analyzed using a hermeneutic method. The study's results show              
that with the help of digital means, the teachers have a new work environment and created new                 
working methods with a positive relation to the teaching. Discussions are, however, available from the               
teachers 'and pupils' side when distance studies do not have the same quality of teaching and                
learning. The teachers' work is made more efficient and thus increases their time with the students.                
The teachers feel that digitization offers the students a better quality of teaching and the students'                
learning 
 
 
Keywords: SFI, digitization, teaching, digital funds, learning, teacher perspective, student perspective, digital            

tools, pedagogy. 
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Introduktion  
Introduktionen innehåller inledning och bakgrund där redogörs för tidigare forskning. Sedan vidare i                         
bakgrunden framkommer teorier som ett underlag för studiens syfte. Sist kommer syftet med                         
undersökningen.  

Inledning  
Idag har vi ett samhälle som använder digitala medel i många olika sociala och arbetsrelaterade               
miljöer. Den digitala utvecklingen sker ständigt runt om oss och det har sin betydelse även inom                
utbildning. Sociala medier och olika webbsidor i kombination med traditionellt sätt för lärande, dvs              
ett fysisk klassrum används ofta för att få ut ett effektivt lärande. Winman, Spante, Willermark,               
Svensson och Lundh Snis (2018) menar att digitalisering har förändrat undervisning inom skolan.             
Kommunikation och kunskapsinsamling sker i olika sammanhang med olika lärmodeller, exempelvis           
flexibelt lärande. Flexibelt lärande handlar om att kombinera undervisningsformer med både digitala            
medel och traditionellt undervisningsmaterial. Detta är en vanlig form av undervisning och en             
utbildningsform som ger ett mer personligt och individuellt lärande för elever och studenter. O´Brien              
och Scharber (2010) menar att det har blivit mer vanligt och mer ekonomiskt att använda digitala                
medel vid undervisningen. Genom att byta ut litteratur till webbsidor och onlinebaserade verktyg kan              
undervisningen underlätta för både lärare och elever. Det är även en fördel för individualisering för               
lärandet. Genom att använda digitala medel i undervisningen blir det ett sätt att lära sig hur man                 
använder digitala medel dagligen.  

Samtidigt som digitala medel blir allt vanligare inom undervisning och utbildning har även             
invandringen ökat i Sverige. Det finns idag många vuxna individer med utländsk bakgrund som              
studerar på SFI (Svenska För Invandrare). Att få möjlighet att studera på SFI betyder mycket för                
nyanlända och chansen till ny kunskap ger trygghet, stabilitet och integration in i det svenska               
samhället. Det är samarbetet mellan lärare och elever som utgör en positiv utveckling i lärandet av                
språket. Det är olika i varje land hur man ser på lärande i vuxen ålder, vissa tror att hjärnan blir mer                     
långsam när man åldras. Lärare har inte bara till uppgift att undervisa språket utan även bryta ner                 
fördomar som elever har med sig till den nya kulturen och till det nya samhället. 
 Med digitala medel i klassrummet förväntas lärarna att presentera dem på ett effektivt sätt.              
Detta medför att även lärarna måste utbilda sig för att kunna hantera olika digitala verktyg. Lärarna                
kan känna sig otillräckliga för att möta kraven på skolans digitalisering. Det kan vara en utmaning för                 
dem då det finns ett överflöd av digitala medel och verktyg att använda i undervisningen. De måste                 
välja samt välja bort olika arbetssätt och digitala medel. Det finns många olika modeller för hur                
lärarnas kunskaper om digitala medel och verktyg ska se ut, hur de ska utbildas och inom vilka                 
områden. Med dessa nya undervisningsmetoder och arbetssätt kan det skapa nya problem i             
undervisningen. Winman, Spante, Willermark, Svensson och Lundh Snis (2018) lyfter att undervisning            
som sker på ett genomtänkt pedagogiskt sätt med digitala verktyg kan ge en positiv påverkan på                
undervisningen samt dess resultat. Genom reflektioner och kollegialt arbete mellan lärarna har det en              
avgörande effekt för att gynna en professionell utveckling.  

Denna studie ämnar att undersöka användningen av digitala medel i undervisning ur ett             
lärar- och elevperspektiv på SFI. Hur lärarna genomför undervisning med digitala medel, hur de              
introducerar, förbättrar och ändrar undervisningsformen samt elevernas upplevelse av digitala medel           
i undervisningen. Intresset för denna studie kommer från studenternas egna erfarenheter av SFI samt              
digitaliseringens effekt på samhället. Genom en kombination av dessa två teman har det skapats en               
problemformulering om hur digitala medel används och upplevs i undervisningen på SFI.  
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Bakgrund 

Tidigare forskning 
Genom att förstå hur lärare använder sig av olika medel i undervisning och hur de genomför sin                 
undervisning kan man förstå deras didaktik. Didaktik kommer från grekiskans didaskien techne som             
betyder undervisningskonst. Den process som äger rum i undervisningen speglar även lärarens egen             
förståelse och arbetssätt (Abrandt Dahlgren, Arvidsson & Dahlgren, 2009). Didaktiken hos en lärare             
som arbetar med elever som har ett annat språk än svenska skiljer sig markant från andra lärare.                 
Språket, undervisningsmetoden och materialet som läraren använder är så kallade medierande           
redskap som används för att förmedla det nya språket och kulturen. Det är i undervisningen som                
eleverna möter den svenska kulturen med förklaringar till varför den ser ut som den gör. Nya kulturer                 
kan vara mycket förvirrande att förstå i början. Genom att börja på SFI kan utländska vuxna                
kombinera de kulturella egenskaperna med den svenska kulturen och skapa ny mening och förståelse.  

I en studie av Lundgren, Rosén och Jahnke (2017) lyfts behovet av att uppmärksamma              
lärarnas arbetssätt och att studera undervisningens innehåll. Till exempel hur undervisningen görs            
meningsfull för studerande och vilka digitala verktyg som används. Forskningen visar att det finns              
överlappningar mellan SFI undervisningen och vardagslivet där elever måste anpassa sitt språkbruk            
till situationer de befinner sig i. Badran (2017) lyfter både fördelar och nackdelar med digitala medel i                 
undervisning. Fördel är att elever kan vara kreativa i sitt lärande av ett andraspråk och utveckla                
skriftbruk snabbare än genom att läsa böcker. Nackdelen är att lärarna inte har tid att hänga med i all                   
digital utveckling som erbjuds samtidigt som de försöker undervisa sina elever och samtidigt utbilda              
sig själva. 

De Paepe, Zhu och Depryck (2018) har genomfört en studie om lärandets egenskaper,             
lärandets prestationer och tidsinvestering i onlinebaserade kurser i holländska som andraspråk i            
vuxenutbildning. I studien framkommer det att för de växande invandrargrupperna blir flexibla            
lösningar för lärande av ett andraspråk allt viktigare trots att det finns oro över onlinebaserad               
språkundervisning. Studien går ut på att jämföra elevernas prestationer mellan onlinebaserad           
språkundervisning och språkundervisning i en vanlig klass (face to face) samt tidsmätning, dvs hur              
mycket tid eleverna spenderade på lärandet i de båda situationerna. Studien utvärderar hur olika              
läroformer, dvs online och face to face kan leda till samma lärandeprestationer. Resultatet visar att               
elever som fick undervisning online spenderade mindre tid på kursen än elever som fick undervisning               
i ett fysiskt klassrum dock med bättre färdigheter i att läsa, lyssna och tala medan elever i klassen                  
hade bättre skriftliga färdigheter. Resultatet indikerar att onlinebaserad språkundervisning kan vara           
lika effektivt som undervisning i ett fysiskt klassrum även för elever med lägre utbildningsnivå. Det är                
viktigt för lärare som undervisar i språkkurser online att ha insikt i lärandets egenskaper eftersom de                
underbygger pedagogikens instruktionsdesign, uppgiftsutveckling, lärarstöd och beslut om teknik.  

Att använda digitala medel i undervisning kommer från statens och skolstyrelsens           
rekommendationer till lärosätena. Det ger möjligheter för elever att anpassa sig till den sociala miljön               
med digitala medel som redan används i samhället (Badran, 2017). Det finns många olika varianter av                
digitala medel som varje lärosäte kan välja emellan. Till undervisning finns det dels digitala medel               
men även kommunikation för elever som studerar via distanskurser. Det finns lärplattformar som             
används för att underlätta inlämningar, informationsspridning och distribution av lektioner. Genom           
att använda digitala medel i undervisning kan man öka kreativiteten hos elever. Samtidigt ger det               
även dem en möjlighet att träna sitt skrivande och förståelse för språket eftersom de interagerar med                
varandra via dessa digitala medel. Samtidigt som digitala medel är hjälpsamma och underlättar             
undervisningen skapar det även nya hinder för lärarna. Att utbilda andra samtidigt som de ska               
utbilda sig själva kan vara tidskrävande (Badran, 2017). Att komma igång med användningen av nya               
digitala medel kan vara svårt i början och det kräver planering för lärare som samtidigt ska planera                 
undervisning för elever. Allt eftersom lärare anpassar sig efter digitala medel som tillkommer i              
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undervisningen kommer nya bekymmer att uppstå. Tekniska problem är en del av vardagen för              
lärare och en del i undervisningen samt att det kan ta tid från undervisningen.  

Jahnke (2017) betonar i rapporten 15 års forskning om sfi- en överblick, att forskningen om SFI är                 
begränsad när det gäller omfång, forskningsmetod och innehåll. I den utförda forskningen råder fokus              
på de studerande och väldigt lite handlar om lärarna och undervisningens upplägg och innehåll. SFI-               
provets betydelse har inte undersökts trots att provens påverkan på undervisningen i SFI kan              
förväntas vara stor. Lundgren och Rosén (2017) har fått i uppdrag att kartlägga forskning om SFI som                 
berör vuxnas tidigare kunskaper och erfarenheter som kan stödja deras lärande av det svenska              
språket. Hur det formella och informella lärandet, dvs via arbete, fritid och andra studier kan stödja                
lärandet av det svenska språket. Den här rapporten är ingen historisk översikt eller en utvärdering av                
SFI utan rapporten syftar till att ge en överblick över forskning om SFI som pedagogisk verksamhet.                
Fokus är riktat mot svensk forskning om vuxnas lärande av ett andraspråk främst inom SFI utbildning                
men till viss del även i arbetslivet. I forskningen framkommer att SFI utbildningens ramar och               
strukturer har varierat över tid. Utbildningen har åkt fram och tillbaka mellan integrationspolitiska-             
och arbetsmarknadspolitiska mål som uttrycker sig i form av diskursiva skiften där fokus på omsorg,               
språkutveckling, arbetsförberedelse och samhällsdeltagande har varierat. I rapporten belyser         
författarna identitetsbegrepp och tidigare erfarenheter hos de studerande som en viktig del i lärandet              
av det svenska språket. Dock är det inte bara dessa två begrepp som har betydelse utan även lärande                  
av ett andraspråk där relation mellan skola och vardagsliv uppmärksammas. Fokus riktas på hur              
elevernas vardagsliv kan vara en resurs eller ett hinder för elevernas lärande av ett andraspråk och                
hur det vardagliga, informella lärandet tas tillvara i undervisningen. Samband mellan identitet och             
skriftbruk är en viktig del av forskningen och utgår från när människor deltar i en skrifthändelse. Där                 
skapas och bekräftas de identiteter som erbjuds i texten, genom det sätt de skriver och läser på samt                  
deras förhållningssätt till tal och om sitt skriftbruk. I hemmet har eleverna olika strategier för att sköta                 
bostaden och ta hand om sina familjemedlemmar samt att försöka förstå information som ges på ett                
andraspråk. Genom att kontakta avsändaren kan hen hjälpa dem att förstå vad informationen handlar              
om. Det finns överlappningar mellan skriftpraktiker i SFI och i vardagslivet. När det kommer till               
didaktiska studier inom SFI finns det bara studier om kortutbildade eller deltagare utan formell              
utbildning. Lärare har använt bilder som elever förklarat och beskrivit och på det sättet lärt sig det                 
svenska språket. Lundgren och Rosén (2017) lyfter vikten av att forskningen bör inbegripa de som har                
en lång studiebakgrund vid ankomst till SFI. Det finns behov av forskning som kan riktas mot flera                 
kategorier av studerande inom SFI. Författarna drar slutsatser att det är anmärkningsvärt att det              
saknas studier om personer med yrkesinriktad utbildning eller om akademiker.  

Larsson (2019) har redovisat en forskning om kollegialt lärande i vilket det har             
uppmärksammats att det lärande som sker i arbetet tillsammans med andra utvecklar medarbetarnas             
individuella kunskaper och leder till gemensam kunskap. I forskningen argumenteras för betydelsen            
av ökat lärarsamarbete som en förutsättning för lärares professionella utveckling och lärande som             
kallas “professional learning communities”. Larsson (2019) betonar att det handlar om att skapa en              
god lärmiljö för pedagogernas kollegiala lärande och hänvisar till Skolverket. Deras definition av             
kollegialt lärande handlar om att kollegor samarbetar eller samtalar på ett strukturerat sätt för att               
tillägna sig kunskaper och färdigheter. Vidare i forskningen framhålls att kollegialt lärande definieras             
som en process där individer lär sig i det dagliga arbetet så att de utvecklar sina kompetenser i                  
samverkan med andra. Det krävs att pedagoger samarbetar så att de kan bygga upp en gemensam                
kunskap då de är beroende av varandras kunnande och kompetens. På det sättet kan verksamheten               
uppnå de mål och intentioner som läroplanen anger. 

Temperley (2008) nämner olika principer i sin forskning om lärares professionella utveckling            
med utgångspunkt att principer ska avsätta tydliga spår i elevernas lärande och kunskapsresultat. Det              
viktigaste i tillämpning av principerna är att lärarna behöver flertal tillfällen för att kunna ta till sig                 
nya lärosätt och kunna tillämpa dem i sitt praktiska arbete. Detta borde ske i en lärmiljö där det finns                   
både utmaning och tillit. Temperley (2008) menar att det krävs en djupare förståelse för att praktiken                
ska förändras och därför behöver lärare flera tillfällen att ta till sig nya erfarenheter. Sådana tillfällen                
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bör inkludera olika aktiviteter för att främja de önskvärda kunskaperna, färdigheterna och            
förmågorna hos lärarna. Coaching eller handledning är en av de aktiviteterna. För att verkligt lärande               
ska ske behöver lärarna längre tid att lära om och förändra. I forskningen menas vidare att kollegialt                 
lärande med fokus på elevernas lärande kan hjälpa lärarna att integrera nytt lärande med rådanden               
praktik. Det som Temperley (2008) betonar är att det är viktigt med expertis att handleda lärare i ett                  
konkret kunskapsområde så att lärarna förstår nytt innehåll, lär sig nya färdigheter och tänker på sin                
rådande praktik på nya sätt. Expertis kan hämtas från den egna skolan, rektorn eller kan vara en                 
specialutbildad lärare.  

Teori 
Vygotskijs (2001) sociokulturella perspektiv kring språkets verktyg och betydelse ligger till stöd för             
uppsatsens problemformulering om undervisning och lärande på SFI med hjälp av digitala medel.             
Genom språket får individer samspela och lära sig nya saker samt reflektera över sin egna               
språkinlärningsprocess. Det är inte bara Vygotskijs tankar som används i uppsatsen utan även             
Wengers (1998) teori om deltagande och icke deltagande där han betonar identitet som en              
utgångspunkt för lärande.  

Sara Willermark (u.å) har sammanfattat om det sociokulturella perspektivet i sin blogg och             
Vygotskijs tankar. Willermark resonerar att människor hakar på varandras tankar och resonerar sig             
fram till ny kunskap vilket gör det svårt att urskilja om kunskapen är ens egen eller någon annans.                  
Viktigt är att det finns en avskiljning mellan en individ och andra och det är det så kallade kulturella                   
redskapet som t ex språk. Språket medierar människans uppfattning om världen och att uttrycka              
något i tal eller skrift är inte samma sak som att tänka det. Vi bygger in vår kunskap i våra                    
intellektuella och praktiska redskap såsom laptop, mobiltelefon, bok eller penna och utvecklar            
betydelser och koder. Vi kan därför aldrig bortse från de medierande redskapen när vi försöker förstå                
kunskap och lärande. Kunskapen finns dels i våra kulturella redskap (språket, laptopen) och dels              
inom oss själva (scheman, neuroner) men den blir meningsfull först i interaktionen med andra. Säljö               
(2013) hävdar att samhället utvecklas och förändras med tiden. Att de olika verktyg och redskap som                
vi människor använder för att lära oss ny kunskap förändras. Detta bidrar till utvecklingen i               
samhället. Säljö skriver även om IKT (information och kommunikationsteknik) och hur den            
utvecklingen inom språket för fysiska teknologiska medel har utvecklats, exempelvis begrepp och            
artificiella språk som används för programmering av datorer. Vi lär oss ständigt, men vad vi lär oss                 
beror på hur vi hanterar de kulturella redskapen i den unika situationen. Ett lärande samhälle, som                
det vi lever i idag, är ett samhälle som bygger på ett sociokulturellt perspektiv på lärande, dvs att vi                   
ständigt lär av varandra och att interaktionen mellan varandra är avgörande. Ett lärande samhälle              
förutsätter ett livslångt lärande, dvs att det inte bara är i traditionella lärsammanhang tex. i lärosäten                
där lärande äger rum. Den ökade tillgängligheten till IKT och ett fritt Internet förändrar              
förutsättningarna för lärande (Willermark, u.å). 

Vygotskij (2001) hävdar att språkets betydelse för människans utveckling är helt avgörande.            
Språket är människans främsta verktyg eftersom det är genom språket hen får möjlighet att samspela               
med den kulturella omvärlden och möjlighet att reflektera över och skapa sin tillvaro. Vygotskij tar               
upp det inre språket och ställer det i relation till det yttre. Det inre talet eller språket är i hög grad                     
tänkande och det är dynamiskt och instabilt. Det yttre språket förvandlar tanke till ord och               
materialiserar tanken. Inom det sociokulturella perspektivet på lärande menar Vygotskij (2001) att            
lärandet är situerat, vilket innebär att lärandet sker kollektivt och i praktisk verksamhet. I situerat               
lärande är relationen mellan lärare och elever centralt och genom lärandet inkluderas elever i praktisk               
gemenskap. Glavind Bo (2014) betonar att språket är det viktigaste elementet i socialisationen             
eftersom det är genom språket som individen internaliserar den sociala gruppens attityder och utifrån              
dem formar sin egen subjektiva hållning. Den mänskliga kommunikationen med andra utvecklar            
förmågan att reflektera över sig själv och andra. Därigenom utvecklas självmedvetenhet, reflexivitet            
och förmågan att tänka på sig själv som objekt. Reflektion och kommunikation är två              
sammanhängande processer som befinner sig i ständigt samspel.  
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Vygotskijs syn på undervisning och lärosäte är centralt i den sociokulturella teorin där han              
såg förutsättning för att skapa utvecklingsmöjligheterna för nya former av tänkande. Enligt honom är              
det undervisning och lärande som utgör själva sinnesbilden för den sociokulturella aktiviteten,            
eftersom utbildning måste betraktas som det viktigaste sociala sammanhanget som är specifikt            
inriktad på att forma och omforma tänkande (Kroksmark, 2011). I den sociokulturella teorin är språk               
det viktigaste kulturella redskapet som människor använder för att beskriva, förstå och tänka kring              
omvärlden. De språkliga verktygen får betydelse genom interaktion med andra människor. Språket            
överförs vidare till nästkommande generationer precis som kultur och tradition, vilket inom            
sociokulturellt perspektiv kallas för socialisation (Wikipedia, 2018).  

Säljö (2005) redogör för Vygotskij och sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling            
som handlar om hur människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär, exempelvis att               
läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa problem osv. Vygotskij hade mediering som en av de               
centrala aspekter i den sociokulturella teorin där mediering betyder att människor använder redskap             
eller verktyg när de förstår sin omvärld och agerar i den. Vidare förklarar Säljö att det språkliga                 
redskapet även kan kallas för intellektuellt eller mentalt. Det kan vara en symbol, ett tecken eller                
teckensystem som vi använder för att tänka och kommunicera med. Vygotskij (Säljö, 2005) uttrycker              
att människor inte upplever världen direkt utan de tänker i omvägar med hjälp av medierande               
redskap. De språkliga redskapen utvecklas inom kulturella gemenskaper. De formas i traditioner där             
de ändras och utvecklas. I varje språk används olika symboler för att åstadkomma bättre anpassning               
mellan tal och skrift. Vygotskij såg språk och tänkandet som nära besläktade men hävdade samtidigt               
att de inte var identiska. Det är genom kommunikation med andra som vi formar vårt tänkande och                 
genom språk blir individer delaktiga i en kultur eller i ett samhälle.  

Det sociala perspektivet som Wenger (1998) har utformat handlar om lärandets principer som             
kan användas i hem och skola, på lekplats och gatan. Lärande är medfött i den mänskliga naturen och                  
det är en pågående och integrerad del av människans liv som omvandlar ens identiteter. Det               
omvandlar människans förmåga för deltagande i världen som förändrar allt som en människa är,              
dennes praktik och gemenskap. Vidare redogör Wenger (1998) för lärande som en väg för delaktighet               
i gemenskap i vilka människans historier blir en del av gemenskaper som ett sammanhang mellan               
förflutna och framtid. Lärande ger möjligheter att bidra till praktikgemenskaper som uppskattar en             
människa och som en människa uppskattar tillbaka.  

Inlärningsprocessen beror på dynamisk kombination av delaktighet, föreställningsförmåga        
och anpassning som samspel mellan det lokala och det globala som verktyg för nytt lärande. Wenger                
(1998) betonar tre dimensioner som beskriver delaktighet i en praktikgemenskap. Den första            
dimensionen är delaktighet, där deltagarna gör aktiva handlingar i sin gemenskap. Här är praktiken              
inte ett abstrakt begrepp som bara finns i böcker, verktyg eller historier, utan praktiken finns i                
individens relationer till andra i en gemenskap. Genom att vara engagerad i alla former av en                
händelse kan det betyda att det är möjligt att skapa praktik i en gemenskap. Vidare betonas att                 
delaktighet inte accepterar homogenitet, men det skapar relationer mellan människor. Den andra            
dimensionen handlar om föreställningsförmåga. Wenger (1998) hävdar att det är tre aspekter av             
föreställningsförmåga som håller en praktikgemenskap samman. Den första aspekten är ett resultat av             
en kollektiv process av förhandling som omfattar den komplexitet av delaktigheten. Den andra             
aspekten av föreställningsförmåga definieras av deltagarna som är redo att fullfölja engagemanget.            
Deltagarna ger respons på sin situation oavsett om de har kontroll över det eller inte. Den tredje                 
aspekten av föreställningsförmåga skapar relationer genom ömsesidigt engagemang som har blivit en            
grundläggande del av praktiken. Den tredje dimensionen som håller en praktikgemenskap ihop är             
anpassning. Aspekten av anpassning är heterogen. Praktikgemenskaper inkluderar rutiner, meningar,          
verktyg, olika sätt att göra saker, historier eller koncepten som gemenskapen har utvecklat under sin               
tillvaro och vilka har blivit en del av denna praktikgemenskap. 

Wenger (1998) hävdar att frågor om utbildning borde behandlas i termer av identiteter och               
metoder för tillhörighet och bara i andra hand som termer av kompetens och information. Utbildning               
handlar om öppnandet av identiteter, dvs det handlar om ett utforskande av nya sätt att vara. Lärande                 
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och undervisning är inte sammankopplade eftersom lärande kan äga rum utan någon form av              
undervisning och tvärtom, dvs det kan ske en undervisning utan att man lär sig något. När                
undervisning och lärande är sammankopplade i praktiken, då är det genom förhandlingar och             
resurser som lärande sker. 

Syfte 
Avsikten med denna studie är att få förståelse utifrån ett lärar- och elevperspektiv i SFI undervisning                
med digitala medel.  

Några frågor som vi vill besvara är: 

1. Hur upplevs digitala medel i undervisning? 
2. Vad finns det för nackdelar och fördelar med digitala medel i undervisning? 

Det kunskapsbidrag som denna studie kan bidra med inom det pedagogiska fältet är hur digitala               
medel implementeras och används i undervisningen på SFI. Hur lärare och elever gynnas av ett               
flexibelt lärande men samtidigt de hinder som kan uppstå. Genom denna studie kan andra individer               
och pedagoger få en förståelse för dessa hinder och därmed kunna undvika eller vara förberedd på                
dem. Vi hoppas att det blir ett bidrag till individer som vill veta mer om hur det är att använda                    
digitala resurser i en inlärningsprocess när man eventuellt inte har den vanan sedan tidigare. Det               
handlar inte bara om att lära sig nya saker utan även integrera sig i ett nytt samhälle än det man är                     
född i.   
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Metod 
I metoddelen kommer studiens genomförande att presenteras. Först presenteras studiens ansats där                       
de olika förhållningssätt till empirin kommer att belysas. Sedan övergår det till urvalsprocessen och                           
intervjuerna och intervjuguide samt genomförandet av undersökningen. Därefter kommer                 
analysmetoden och sedan kommer etiska ställningstaganden som tagits i beaktande. Sist kommer en                         
diskussion kring de metoder som valts och inte valts.  

Ansats 
Undersökningen ger en inblick i hur lärare och elever upplever digitalisering i undervisningen på SFI.               
Studien bygger på respondenternas upplevelser, detta medför att undersökningen är kvalitativ och            
inte kvantitativ. Kvalitativ forskning är bredare och en mer tolkande tillvägagångssätt, vilket passar             
bättre för denna studie. Den tar avstånd ifrån naturvetenskapliga modeller och normer och betonar              
istället individernas egna tolkning och uppfattning av deras sociala verklighet (Bryman, 2018).            
Empirin som samlas in kan göras med olika insamlingsmetoder till exempel observationer, intervjuer             
eller fallstudier. Alvesson och Sköldberg (2017) menar att den empiri som samlas in från den naturliga                
omgivningen kännetecknar den kvalitativa metoden. Den skapar en förståelse för hur individer            
upplever olika händelser som de sedan beskriver och forskaren tolkar. Liknande beskriver Hartman             
(2004) att kvalitativa studier handlar om att få en förståelse för individers upplevelser. Det medför att                
den tolkning som forskaren gör ska spegla den sociala verkligheten som studeras. Därav ger              
resultaten en djupare inblick i den sociala miljön som studeras. Samhällsvetenskapliga metoder            
handlar om individer och deras sociala miljö som skapar deras omgivning och livsvärld. Det är den                
som forskaren försöker förstå genom att studera olika fenomen och händelser (Bryman, 2018). Enligt              
Bryman finns det olika perspektiv på kvalitativ forskning såsom induktivt, kunskapsteoretiskt samt            
ontologiskt. Induktivt synsätt menas att forskaren tar avstånd från teorier fram tills att det empiriska               
materialet har samlats in. Kunskapsteoretisk ståndpunkt handlar om ett tolkningsinriktat perspektiv           
som har tyngd i en förståelse av den sociala verkligheten där individerna tolkar sin verklighet. Det                
ontologiska perspektivet bygger på att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer              
och inte händelser som bara finns. Denna studie har ett induktivt synsätt. 

Hermeneutik är en metod som passar till denna studie då föremålet för studien handlar om               
deltagarnas upplevelser om digitala medel i undervisningen. Metoden handlar om tolkning av texter,             
att kunna förstå vad texten vill förmedla. Genom att förstå helheten av texten och den situation den                 
skapades i blir tolkningen av texten mer relevant och riktig (Westlund, 2009). Det finns olika               
perspektiv av hermeneutiken att förhålla sig till. Då det är upplevelser som står i fokus för denna                 
studie passar både en bredare tolkning av hermeneutiken och kritisk hermeneutik. De båda belyser              
hur viktigt det är att förstå helheten bakom texten och hur olika relationer påverkar varandra. Det ena                 
ger en djupare förståelse för det andra (Allwood & G. Eriksson 2017; Westerlund 2009). 

Hermeneutiken intresserar sig även för samband mellan relationerna som indivder har till            
olika föreställningar. Om relationen ändras mellan föreställningarna ändras även andra föreställningar           
och relationer (Hartman, 2004). Detta betyder att individer förändrar relationen till olika händelser och              
företeelser genom olika situationer. Individer bär på en historia med olika föreställningar och             
uppfattningar som är kopplade till den sociala omgivningen. Hartman fortsätter att beskriva            
hermeneutiken som en teori där den försöker beskriva och skildra meningen hos individer och dennes               
livsvärld, hur individer tolkar och förstår sin omgivning.  

Tillförlitlighet och äkthet 

Inom kvantitativa studier talar man om reliabilitet och validitet medan inom kvalitativa studier             
använder man begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2018). Tillförlitlighet består av olika            
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mindre delar, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.            
Trovärdighet handlar om hur väl den sociala verkligheten beskrivs i undersökningen. Genom att             
säkerställa att undersökningen har genomförts inom de ramar och regler som existerar kan bland              
annat de berörda personerna i den sociala verksamheten underrättas om undersökningens resultat.            
Genom att underrätta dessa människor och att deras gensvar konfirmerar undersökningens resultat            
skapar det en hög trovärdighet. Överförbarhet handlar om den grupp som undersöks och studeras.              
Det är ofta en specifik och centrerad grupp med en speciell koppling till den sociala verklighet som                 
studeras. Därav kan det vara svårt att genomföra en liknande studie med samma utgångspunkt och få                
samma resultat. Det är då viktigt att beskrivningen av den sociala verkligheten är noga genomförd               
med mycket specifika kommentarer och anteckningar om den sociala verkligheten. Pålitlighet speglar            
reliabiliteten mest, genom att skriva och redogöra för alla faser som skett innan, under och efter en                 
undersökning har genomförts. Med detta kan man säkerställa kvaliteten på undersökning och            
eventuellt kan man använda sig av andra personer som kan hjälpa ytterligare med kommentarer på               
de olika delarnas kvalitativa egenskaper. Den sista delen, möjlighet att styrka och konfirmera, handlar              
om undersökaren själv. Hur undersökaren medvetet har gjort val, tolkningar, värderingar, normer,            
teoretisk inriktning eller fördomar så objektiv som möjligt. Samtidigt som det inte finns absolut              
objektivitet har undersökaren gjort vad hen kan för ett objektivt resultat (Bryman, 2018). Äkthet              
innehåller även mindre delar, rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk           
autenticitet och taktisk autencitet. Rättvis bild handlar om undersökningen och om den ger en rättvis               
bild av de åsikter och uppfattningar som undersökningsgruppen har. Den ontologiska autenticiteten            
beskriver den sociala verkligheten som undersökningsgruppen befinner sig i, detta kan lättare förstås             
med undersökningen. Pedagogisk autenticitet handlar om undersökningsgruppen, hur de har en           
bättre förståelse för den egna miljön och hur den ses av andra individer. Katalytisk autenticitet               
handlar om undersökningspersonerna kan förändra den sociala verkligheten de befinner sig i. Taktisk             
autenticitet beskriver om undersökningen har skapat fler möjligheter och åtgärder för           
undersökningsgruppen att förbättra sig (Bryman, 2018). 

Urval 
Urval är ett område som är besvärligt och svårt att hantera och planera. Det går inte att förutse vilka                   
som deltar i studien eftersom information om deltagande skickades ut slumpmässigt till den valda              
verksamheten. De kriterier som användes för att välja deltagare var lärarutbildade personer på SFI              
samt elever som studerar på SFI. Kriterierna återspeglar syftet med studien och har därmed en               
utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet eftersom det är lärares och elevers upplevelser som             
ska lyftas i studien. Det som Hartman (2004) beskriver som ett bekvämlighetsurval kan liknas med               
urvalet av lärare. Deltagarna som valdes arbetar inom samma kommun som de två studenterna bor i                
samt att de som svarade först på inbjudan valdes. Valet av elever liknar snöbollseffekten då det var                 
lärarna som föreslog vilka elever som kunde delta (Hartman 2004).  

Urvalet bestod av åtta individer som hade anknytning till SFI och undervisning, fyra lärare              
och fyra elever. Hartman (2004) menar att ett för stort urval kan försvåra analysprocessen med tanke                
på tidsaspekten därför omfattar denna studie en liten grupp individer på åtta personer. Detta gav               
samtidigt möjligheten att genomföra en fördjupad analys av intervjuerna.  

Intervjuer 
Den vanligaste metod att samla in data inom kvalitativ forskning är intervjuer med en person i taget,                 
men det kan även göras i grupp. Med hänsyn för denna studie tillsammans med syftet har                
semistrukturerade intervjuer valts som insamlingsmetod tillsammans med en fokusgruppsintervju.         
Bryman (2018) definierar semistrukturerade intervjuer där forskaren har en lista över förhållandevis            
specifika teman som ska beröras, en så kallad intervjuguide, men intervjupersoner har stor frihet att               
utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuer som har fler än en person vid samma frågetillfälle är oftast                  
en kvalitativ studie. Dessa intervjuer kan kallas gruppintervju eller fokusgrupper. I fokusgrupper får             
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respondenterna diskutera de specifika frågeställningarna tillsammans i gruppen (Patton, 2015).          
Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. Följdfrågor kan ställas om              
intervjuaren anknyter till något som intervjuperson sagt. Intervjuguiden ger även vägledning under            
intervjun. Den hjälper intervjuaren att hålla samma utgångspunkt i alla intervjuer. Det hjälpte den här               
studien då det var två studenter som genomförde intervjuerna, de flesta tillsammans men några var               
för sig.  

För att besvara syftet med undersökningen användes semistrukturerade intervjuer. De          
semistrukturerade intervjuerna passade syftet eftersom det gav en förståelse för intervjupersonernas           
upplevelser. Bell och Waters (2016) menar att den semistrukturerade intervjun ofta pendlar mellan en              
strukturerad och en semistrukturerad form. Det finns frågor och teman som intervjun ska följa men               
det finns fortfarande utrymme för intervjuaren att utveckla följdfrågor på intervjupersonens tidigare            
svar. Den intervjuguide som skapades till lärarna och eleverna (se bilaga 2 och 3) gav               
intervjupersonerna en möjlighet att öppet svara på frågorna. Intervjupersonerna bestod av fyra lärare             
som undervisar på SFI samt en fokusgrupp med fyra elever som gav deras perspektiv och upplevelse                
av lärandet med digitala medel.  

Intervjuguide 
För denna studie användes en intervjuguide som instrument. Bell och Waters (2016) beskriver hur en               
intervjuguide hjälper både intervjuaren och den intervjuade. Det är ett bra medel att förmedla              
information och intervjufrågor till intervjupersonen innan intervjun ska äga rum. Intervjuguiden ger            
även en struktur för intervjuaren, genom att lättare kunna fråga utifrån det tema som syftet med                
studien förespråkar. Det är lätt att intervjun glider in på andra saker än det som är syftet därför är                   
intervjuguiden ett bra hjälpmedel att hålla fokus under intervjun. Den hjälper även för att se till att                 
alla intervjuer som sker har samma struktur och frågor att utgå ifrån. Det ger ett bättre resultat där                  
frågorna och svaren kan lättare analyseras och jämföras.  

Intervjuguiden för lärarna (se bilaga 2) innehöll nio frågor som speglade lärare och elevers              
upplevelser samt utförande. Intervjuerna var baserade på syftet och frågeställningarna som studien            
bygger på. Det tema som valts, upplevelse med digitala medel, kom från syftet som finns i                
bakgrunden samt att frågorna var till hjälp för intervjuaren att få en förståelse för intervjupersonens               
uppfattning och upplevelse. För fokusgruppen med eleverna utformades en annan intervjuguide (se            
bilaga 3) med fyra frågor. Dessa frågor handlade om deras upplevelse med digitala medel i               
klassrummet. Genom intervjuguiden skapades en förståelse för alla deltagande om intervjuns syfte.            
Bryman (2016) menar att intervjuguiden ger en flexibilitet för intervjuaren att förhålla sig till men även                
att bygga vidare.  

Genomförande 

När syftet var formulerat påbörjades sökning efter artiklar som skulle passa temat. Det fanns                           
svårigheter att hitta passande forskning eftersom studien är i samtid med övriga forskningsprojekt. De                           
artiklar, böcker och avhandlingar som används står till grund för denna studie. De sökord som                             
användes var immigrants, digitalization, online courses, language, pedagogy, adult and pedagogy,                     
digital natives, digital immigrants, adults och second language. Några andra artiklar kom som förslag                           
från en handledare under ett seminarietillfälle. 

Med tanke på att insamlingsmetoden består av semistrukturerade intervjuer var det en                       
avgörande faktor på hur många som skulle delta i studien. Antalet deltagare bestämdes utifrån den                             
tid som fanns att tillgå, åtta personer. När antalet deltagare var bestämt skapades informationsbrev (se                             
bilaga 1) som en grund för första kontakt med de första intervjupersonerna, dvs lärarna.                           
Informationsbrevet skickades ut via e-post eftersom det är en enkel metod att nå personerna. Efter                             
detta skapades en intervjuguide (se bilaga 2) som innehöll de frågor som borde ge svar på                               
frågeställningarna. Urvalsprocessen bestod av bekvämlighetsurvalet. De fyra första lärarna som                   
svarade om deras godkännande i deltagandet valdes. Sedan skickades intervjuguiden till                     
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intervjupersonerna för att förbereda dem på intervjun. Tillsammans med intervjuguiden skickades                     
även information om deras etiska befogenheter som de bör upplysas om. 

På grund av tidspress från lärarnas sida genomfördes intervjuerna i ett tidigt stadium. Detta                           
med fördel för oss eftersom det gav ett större tidsspann att genomföra analysen. Intervjuerna skedde                             
på lärarnas arbetsplats under arbetstid. Tidspressen skapade även en avgörande roll för hur lång                           
intervjun fick vara, dvs 30 minuter. Efter de två första intervjuerna lade vi fram en förfrågan om elever                                   
som skulle kunna delta i en fokusgruppintervju om digitala medel i undervisningen, framförallt                         
elever som går Studieväg 3, dvs avslutande studier i svenska språket. Efter en förfrågan med en lärare                                 
fick vi möjlighet att intervjua fyra stycken elever. Eleverna blev informerade om intervjun relativt sent,                             
två dagar innan, därav fick de frågor och information samma dag som intervjun genomfördes. De                             
informerades om deras etiska befogenheter och fick frågor på papper. De fick tid att reflektera över                               
dessa frågor och deras deltagande innan de valde att delta. Intervjun med eleverna skedde i grupp i                                 
ett ostört klassrum under lektionstid. Eleverna fick möjlighet att svara på frågorna utan att bli                             
handledda eller avbrutna. Alla deltagare var engagerade i diskussionen om digitala medel i                         
undervisningen.  

Då vi var två studenter som genomförde denna studie och vi bor i samma kommun                             
genomförde vi intervjuerna tillsammans, med hänsyn till privata anledningar att två intervjuer                       
utfördes med endast en student. Alla deltagare fick förfrågan om det var okej att spela in intervjun för                                   
att underlätta transkribering och analysen av intervjuerna. Transkriberingen av intervjuerna skedde                     
direkt efter intervjuerna, det gavs möjlighet att skriva ner kommentarer till de olika frågorna från oss                               
som intervjuade. Detta för att behålla det intryck som de intervjuade gav oss och för att analysen                                 
skulle få en bra grund. 

Analysmetod 
Hartman (2004) betonar att det är viktigt att rättfärdiga hermeneutik genom att välja rätt metod för att                 
kunna tolka enligt hermeneutikens regler som består av ett antal steg. Om reglerna avverkas              
systematiskt leder det fram till en teori som beskriver den livsvärld de individer forskaren intresserar               
sig för knyter till sina liv. En kvalitativ undersökning kan genomföras på olika sätt och den                
traditionella synen på forskningsprocessen kallas analytisk induktion. Analytisk induktion innebär att           
man undviker teoretiserande medan man samlar in data. Idéen är att man inte vill påverka de                
människor som man intervjuar eller observerar. Det samlas in data som har relevans för              
problemställningen och det är först sedan datainsamlingen är avslutad som man börjar analysera den              
data man samlat in. Det finns olika faser och det första är planeringsfasen som innehåller två viktiga                 
moment, formulering av en fråga som man vill att undersökningen ska ge svar på. Frågan i kvalitativa                 
undersökningar är om något meningsfullt, om hur människor föreställer sig sin omgivning. Det andra              
momentet är utformandet av undersökningen som innebär hur man ska tänka ut tillvägagångssätt för              
att få problemformulering besvarad. När man formulerat sin fråga, bestämt sig för kunskapskälla och              
gjort sitt urval, är det dags att börja med datainsamlingen. Slutligen finns det analysfasen, där det                
insamlade materialet analyseras så att en teori växer fram (Hartman, 2004). 

Datamaterialet som samlats in genom semistrukturerade intervjuer har en huvudkategori,          
lärare- och elevers upplevelse med digitala medel i undervisningen. Innan analysen genomfördes            
transkriberades alla intervjuer till text för att få en bättre överblick. Genom att göra detta kan man få                  
en förståelse för hur relationen mellan kategorierna och de centrala motiven förhåller sig till varandra               
och samtidigt kunna se ett mönster. Den huvudkategori som valts ut faller samman med syftet och                
studiens ämne. Även om det bara finns en huvudkategori lyfts centrala motiv under analysfasen som               
sedan framkommer i resultatet.  

Etiskt ställningstagande 
Ett informationsbrev (se bilaga 1) skapades där intervjupersonerna fick ta del av deras olika              
befogenheter som de har. Enligt Vetenskapsrådets “God forskningssed” (2017) framkommer det olika            
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kriterier som man ska följa vid forskning, bland annat informationskrav, samtyckeskrav,           
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet handlar om forskarens skyldighet att         
informera deltagarna om deras olika rättigheter och skyldigheter inför studien samt att det är frivilligt               
att delta. Samtyckeskravet betyder att forskaren får ett godkännande av alla deltagare i studien. Dock               
har de fortfarande rätten att avbryta deltagandet när som helst sålänge studien fortgår.             
Konfidentialitetskravet ska säkerställa att deltagarna är anonyma i studien. De ska inte kunna kopplas              
till studien via deras deltagande. Även andra som kan tänkas kopplas till studien ska hållas anonymt                
och konfidentiellt. Nyttjandekravet ska försäkra att all informationen som samlas in ska enbart             
användas till studiens syfte och mål. Informationen får inte delas eller användas till andra syften än                
vad deltagarna har givit sitt samtycke till.  

Bell och Waters (2016) menar att forskarna själva ska ha svårt att veta vem som givit de olika                  
svaren när analysen av materialet sker. Även för att få ett bra resultat men också för att undvika bias                   
mot någon av intervjupersonerna. Även Bryman (2018) betonar att anonymiteten ska vara hög. Denna              
studie använder fiktiva namn samt elev och lärare för att redovisa resultaten av intervjuerna, utan att                
det är just den ordning som intervjuerna har genomförts i. Samtidigt är det extra viktigt i denna studie                  
där det finns elever med utländsk bakgrund som inte har svenska som modersmål att se till att de                  
förstår deras befogenheter.  

Metoddiskussion 

Valet av metod för denna studie speglar problemområdet och syftet som valts. Det var först efter att                                 
syftet med studien var formulerad som metoden började ta form. Det var även syftet som ledde fram                                 
till en kvalitativ studie. Bell och Waters (2016) beskriver den kvalitativa formen av studier som en                               
insikt i andra människors förståelse för omgivningen eller olika fenomen. Det handlar om hur en                             
grupp människor är med om samma situation men de tolkar och upplever den olika. Inom kvalitativ                              
metod är det svårt att replikera en undersökning till hundra procent. Eftersom den kvalitativa              
metoden speglar den sociala tillvaron hos individer och de samhälleliga normerna som existerar just              
då. Dessa egenskaper förändras med tiden vilket gör det svårt att återskapa en kvalitativ studie. Det                
handlar om människor och upplevelser som är unika och olika för varje individ. De perspektiv och                
utgångspunkter som deltagarna i undersökningen har är olika, till exempel annorlunda normer och             
värderingar eller olika fördomar, kulturella olikheter och så vidare (Bryman, 2018). Eftersom studien              
ämnar att få förståelse för hur lärare och elever upplever undervisning med digitala medel faller                             
denna studie in i det kvalitativa området. Det som särskiljer kvalitativ metod från kvantitativ metod är                               
mycket och ibland inget. Framförallt är det synsättet från den som genomför studien, är det                             
studieobjektens ideér och föreställningar eller är det den som genomför studiens ideér som återspeglas                           
i studien (Alvesson & Sköldberg, 2017). En kvantitativ studie hade inneburit en mer naturvetenskaplig                           
insamlingsmetod vilket inte hade givit de svar som studiens syfte baseras på. För denna studie är det                                 
en kvalitativ metod som valts och innehåller semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod.  

Genom den semistrukturerade intervjun var deltagarnas upplevelser i fokus. Det var ett                       
naturligt val att använda hermeneutiken som analysmetod. Hermeneutiken ämnar att få förståelse för                         
individen själv och livsvärlden den lever i. Individens upplevelser, tolkningar och reflektioner stod i                           
centrum för studien vilket kan kopplas till syftet och frågeställningen (Bell & Waters 2016; Hartman                             
2004). Detta följer även den kvalitativa metodens riktlinjer. Studiens resultat speglar en uppfattning av                           
individernas upplevelser av digitala medel i undervisningen och ger en förståelse för hur det kan se ut                                 
i ett helhetsperspektiv. Att få en förståelse för hur digitala medel har påverkat undervisningen och                  
skolan är en aktuell fråga med tanke på samhällets egna digitala utveckling. Även om studien var                
begränsad av den tid som fanns, har en förståelse tagit form med hjälp av intervjuerna. Det finns mer                  
att förstå än det denna studie har lyckats förmedla. Då alla intervjuer genomfördes personligen skapar               
det en större förtroende och en bättre tolkning av intervjupersonens svar. Det är lättare att tolka                
personens uttryck om man kan se deras ansikte. Om enkäter hade använts istället för intervjuer hade                
det inte gått att få en lika djup förståelse för varje deltagares upplevelse med digitala medel. Det hade                  
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varit svårt att förstå vad de menar i en enkät utan att kunna fråga dem personligen och kunna se hur                    
de reagerar över frågorna. Det hade kunnat vara gynnsamt för studien att göra en eller två                
observationer av lärare som introducerar digitala medel till eleverna första gången samt se elevernas              
respons till detta men med tanke på tidsaspekten kunde detta inte göras. Det hade kunnat ge studien                 
bättre tillförlitlighet. 

Det finns även andra metoder som kan ha passat att använda för att på bästa sätt representera                 
resultatet och skapat en större tillförlitlighet för studien. Dock med tanke på den tid som fanns för att                  
utföra studien och att intervjuer tog en längre tid att genomföra så föreföll det inte att ta med flera                   
metoder denna gång. Även analysen av intervjuerna tog sin tid och skapade mindre tidsramar för               
övriga metoder. Den tillförlitlighet och äkthet som studien bör ha skulle även stärkas om flera               
deltagare var med i studien (Bryman, 2018).  

Det finns även andra viktiga aspekter på studien att lyfta, de olika begränsningar som funnits               
såsom tid, pengar och geografisk tillhörighet. Något som varit svårt med genomförandet av denna              
studie har framförallt varit tiden. Det är ett intressant område som denna studie ämnar att studera                
men att göra den specifik nog inom tidsramen för studien var svårt. Vi använde oss av Internet och                  
e-post för att nå olika personer för intervjuer och det var många som ville delta men det fanns inte tid                    
för alla. Även det geografiska läget för studien har sin påverkan. Det hade skapat en bättre                
urvalsgrupp om det hade varit större spridning geografiskt. Hartman (2004) menar att det urval som               
studien har bör vara stor för att skapa en tillförlitlighet. I detta fallet var det svårt att följa hans                   
exempel.  

Bell och Waters (2016) skriver att det finns fallgropar för de som utför en studie första gången                 
och att det kan verka svårt att göra rätt och riktigt. Vi som genomför denna studie är nybörjare och                   
kan lätt falla i dessa gropar som Bell och Waters talar om men med hjälp av litteraturen och samtal                   
med andra har vi gjort vårt bästa. Genom att göra en intervjuguide och en grundlig forskningsplan                
har det underlättat genomförandet av studien. Intervjuguiden skapade en struktur för oss intervjuare             
när det väl var tid för intervjuerna. Det gav bra hjälp under intervjun att förhålla sig till. Frågorna som                   
skapades hade i åtanke att spegla det som upplevs i en undervisning i dagens samhälle samt att det                  
fanns tidigare erfarenheter från intervjuarens sida. De kom även från det tema vi valt att genomföra                
studien som är inom språkinlärning med hjälp av digitala medel. Frågorna kom utifrån syftet och               
frågeställningen som valts för studien. På grund av tidsbegränsningen, både för studien och från de               
deltagande lärarna, genomfördes ingen pilot studie. Det hade kunnat underlätta och skapat bättre             
tillförlitlighet för studien (Bryman, 2018). 

I analysdelen används analytisk induktion, det betyder att man inte använder teorier för att              
passa in den insamlade datan (Hartman, 2004). Detta sätt att analysera datamaterialet följer det              
koncept som bygger hela studien. Det finns skeenden och händelser som flera olika individer har varit                
med om men de har alla tolkat upplevelsen olika. Materialet analyserades genom ett tema,              
upplevelser med digitala medel, sedan under analysens gång framkom det centrala motiv. Genom att              
transkribera intervjuerna och få ned dem på papper skapar det en bättre översikt vilket gör att det blir                  
lättare att hitta underkategorier som man sedan kan jämföra och analysera. Samtidigt hjälper             
hermeneutiken att tolka texten om deltagarnas upplevelser av digitala medel i undervisningen. Den             
deduktiva teorin hade inte passat lika bra för denna studie eftersom den bygger på redan antagna                
påståenden som sedan ska jämföras med verkligheten för att sedan förkastas eller accepteras. Det ger               
inte samma utfall i det studien man vill ta reda på (Fejes & Thornberg, 2015).  

Den tid som studien hade att förhålla sig till samt med hänsyn till deltagarnas begränsade tid                
kunde inte intervjuerna vara längre än 30 minuter. Valet att göra 30 minuters intervjuer med lärarna                
var den tid som de kunde ge men om intervjuerna hade varit längre kunde studien haft mer äkthet då                   
svaren hade varit djupare. Hartman (2004) menar att hermeneutiken är ett sätt att kunna se ett                
helhetsperspektiv. Genom att intervjuerna var korta kunde inte analysen av den empiri som samlats              
in ge samma djupa förståelse för deltagarnas upplevelser som med längre intervjuer. Det             
helhetsperspektiv som redovisades i resultatet kan utforskas ännu djupare för att ge en bättre              
helhetsbild.  
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Anledningen till valet av enskilda intervjuer samt fokusgruppsintervju var att          
intervjupersonerna inte skulle påverka varandra med sina egna utgångspunkter angående          
undervisning med digitala medel. Hos lärarna var det bättre att göra enskilda intervjuer där de               
uttryckte sina tankar och upplevelser utan att bli påverkad av andra. De gav djupare svar och kunde                 
vara mer anonyma. Eftersom dessa lärare har svenska som modersmål fanns det inte behov av stöd                
från andra till skillnad från eleverna. Valet att göra en fokusgruppsintervju med eleverna var att de                
kunde stötta varandra och hjälpa varandra under intervjun för att förmedla deras upplevelser av              
digitala medel. De som intervjuade försökte inte att leda intervjun utan bara lyssna och ställa kortare                
frågor för att få en bättre förståelse av deltagarnas svar. I resultatet presenteras deltagarna med fiktiva                
namn för att behålla deras anonymitet. Lärarna fick namn för att dölja deras riktiga identitet medan                
eleverna representerades med elev 1, 2 osv. Valet att göra detta är för att visa respekt för eleverna och                   
deras bakgrund men även för att ge läsaren en mer levande läsning samt att på ett distinkt sätt åtskilja                   
lärare och elever.  

Vidare i resultatdelen har lärarna fått ett större utrymme för att deras empiri var större               
eftersom det är fyra stycken enskilda intervjuer. Till skillnad från att det var bara en               
fokusgruppsintervju med eleverna fanns det inte samma mängd empiri från dem. Hartman (2004)             
menar att om empirin är för stor kan det skapa svårigheter att analysera materialet. Om det hade varit                  
fyra stycken enskilda intervjuer med eleverna kunde empirin ha varit för stor och för svårt analysen.                
Samtidigt kunde det ha givit en bättre insyn i elevernas upplevelse av digitala medel i undervisningen                
på SFI. På grund av tidsaspekten och studiens storlek kunde inte flera enskilda intervjuer genomföras. 
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Resultat 
I den här delen kommer resultatet att presenteras med intervjuerna och fokusgruppsintervjuer som                         
underlag. Resultatet kommer att ge svar på syftet med studien, att få en förståelse för hur lärare och                                   
elever på SFI upplever undervisningen med digitala medel. Den kommer att följa en liknande struktur                             
som analysen av intervjumaterialet, dvs med ett huvudtema som delas in i mindre centrala motiv.                             
Huvudtemat är lärarnas och elevernas upplevelser av digitala medel i undervisningen. De centrala                         
motiven är positiv inställning, nackdelar med digitala medel, effektiv undervisning och stöd från                         
andra. Dessa centrala motiv kommer att presenteras tillsammans med beskrivningar och förklaringar. 

Lärarnas upplevelser av digitala medel i undervisningen  
Det första som lärarna gör är att skapa en individuell läroplan för en elev, där de går igenom elevens                                     
tidigare studiebakgrund. Särskilt fokus ligger på deras digitala kunskap för att fastställa i vilken                           
studiegrupp de ska börja i. De elever som har en datavana får bekanta sig med språket, dvs nya                                   
begrepp såsom användarnamn och lösenord. Dessa elever får sedan gå vidare till nästa studiegrupp                           
pga deras tidigare erfarenheter av digitala medel.   

[...] men det är klart om man har datorvana så är det ett stort plus. Man ser de som inte är                     
vana med datorer och då blir det ju lite svårare för dem. Men det krävs idag att man är lite                    
bekant med en dator, de måste ju få chansen att träna också och jobba med dator. (Maria) 

Maria beskriver att de elever som inte har tidigare erfarenhet av digitala medel, de får börja med en                                   
introduktionskurs i digitala medel. Lärarna introducerar digitala medel första gången i klassrummet                       
med hjälp av PowerPoint, projektor och praktiska övningar. De har datapass med alla elever i en                               
nybörjargrupp. Lärarna gör allt så enkelt de kan med introduktionen, hur man allmänt använder                           
datorn samt hur man loggar in med lösenord och användarnamn. Efter det har de individuella pass                               
med eleverna som behöver ytterligare stöd i dataanvändning. När eleverna har en förståelse för hur                             
datorn fungerar så övergår de till nästa studiegrupp där de använder datorn under lektionerna.  

De använder datorerna under lektionstid med olika program som hjälper dem att lära sig                           
språket. De har grammatiska program, läs- och hörförståelse samt datorspel, till exempel Kahoot eller                           
lärarnas egna datorspel som de utvecklat, för att förbättra ordförrådet och för att få en                             
samhällsförståelse.  

Positiv inställning till digitalisering 
Genomgående i alla intervjuer var en positiv känsla för digitala medel och verktyg. Lärarna upplever                             
en förbättrad undervisning där eleverna står i fokus. Undervisningen är anpassad till ett individuellt                           
lärande, där en introduktion ges till alla nya elever som börjar på SFI.  

Det första vi gör är att vi har i helklass och visar på projektor hur man loggar in på en dator,  
att man visar hur det går till, hur man byter lösenord är första steget för dem. Och sen får de                    
sätta sig vid datorerna och så är vi 2 till 4 lärare som hjälper eleverna. Sen får de en individuell                    
hjälp för hur man loggar in. (Eva) 

Utifrån Evas svar kan man se hur lärarna praktiskt genomför en introduktion av digitala verktyg, i                
detta fallet dator. För elever med kort studiebakgrund blir detta en bra grund för deras förståelse och                 
användning av en dator. Helena menar “vilken tid vi sparar på att vi blivit så pass digitaliserade som                  
vi är och hur vi kan liksom dela material och liksom få mer insyn på varandras arbete. Det är en stor                     
fördel också med digitaliseringen.” Vidare tycker Helena att digitaliseringen har förbättrat och            
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medfört en positiv påverkan på deras arbete och att de sparar mycket tid. Även Sofia upplever                
digitaliseringen som en positiv inverkan. 

Så att det fungerar, det är helt outstanding mot för hur jag har haft det på grundskolan. Vi har                   
IT tekniker som man ringer som kommer direkt om det är något med det tekniska så att det är                   
jättebra uppbackning. Det är fantastisk att få jobba här utifrån den biten. (Sofia) 

Lärarnas positiva inställningen till digitaliseringen kommer även ifrån de resurser de blivit            
tilldelad för att utveckla undervisningen tillsammans med digitala medel. Ser man till Helena så              
uttrycker hon sig att de sparar mycket tid med digitalisering i undervisningen. Genom att kunna dela                
material med varandra och kunna få insyn till kollegornas egna arbete underlättar det             
undervisningen. Sofia beskriver skillnaden mellan hennes tidigare jobb och det nuvarande,           
exempelvis hur det kan vara gynnsamt med att använda digitala medel. Alla deltagare är              
entusiastiska i arbetet med digitala medel där de visar ett stort intresse för IT utbildningar som                
erbjuds till lärarna.  

Ser man till Helena och Sofia kan man se att de båda ser fördelar med digitaliseringen. Genom                 
att använda digitala medel sparar lärarna tid. Ett exempel är att det har blivit mindre administrativt                
arbete för lärarna. De behöver inte använda papper och penna för de flesta administrativa arbeten,               
utan de använder olika dataprogram där de för in relevant information som gäller eleverna, till               
exempel antalet timmar eleverna deltar i skolan.  

Lärarna upplever även att det kollegiala lärandet är gynnande för arbetsplatsen. Då lärarna             
samarbetar med förstelärare och ambassadörer för att utveckla kompetensen inom arbetsgruppen.  

Vi har fått Office 365. Vi ska lära oss det här året och då fick några lärare anmäla intresse att                    
bli ambassadörer för Office 365 och gå utbildning om det. Och sedan håller dom på att utbilda                 
oss. [...] kollegialt lärande sker. Det är jättebra då har vi haft en gång i månaden [...]. Redan nu                   
är det förbättringar, vi kan dela dokument med varann, det finns flera verktyg, man kommer               
åt det hemifrån. Tidigare var det bara på jobbet. Men nu är det tillgängligt överallt. Man är                 
mer flyttbar. (Eva) 

Eva upplever att det kollegiala lärandet har sina fördelar. De gemensamma planeringsdagarna med             
förstelärare och ambassadörer är till stor hjälp för lärarnas kompetensutveckling. Det sparar tid och              
resurser. Även Maria uttrycker att det är bra att de har planeringsdagar tillsammans med andra               
kollegor  där de får lära sig nya saker och samtidigt kunna lära sig av varandra. 

Nu är det ju det här Office 365 som är stort. Som innebär väldigt mycket för oss och då har vi                     
fått lite pö om pö om vad det finns i det programmet [...]. Jag tycker det är roligt med nya                    
program och lära sig nya saker men man måste ju få tid för att kunna använda det helt enkelt.                   
Det är ju inget som man bara kan göra en gång, man måste sitta flera gånger för att det ska                    
sätta sig och förstå vad man ska använda det till. [...] men det är ju så många saker som är nya                     
nu i Office 365 till exempel så att man förstår vad man kan göra för att kunna använda det sen                    
i undervisningen. Men det är roligt med nya program absolut, det tycker jag. (Maria) 

Office 365 har varit den senaste uppdateringen inom digitaliseringen för SFI. Det har givit en positiv                
inställning om man ser till de båda citaten. Office 365 är tjänstepaket som innehåller olika program.                
Tjänsten innehåller program såsom Teams, OneDrive och SharePoint som lärarna kan använda            
tillsammans med andra kollegor. Detta leder till att lärarna känner en bättre samhörighet inom              
arbetsgruppen. Båda lärarna beskriver tjänsten som ett givande arbetsverktyg som kommer att            
underlätta deras arbete med undervisningen. Citaten visar även en positiv inställning till den rörlighet              
som Office 365 ger lärarna, där de kan arbeta hemifrån eller från andra datorer än sin egen.  
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Digitaliseringen fortsätter att förbättra undervisningen med olika medel och verktyg. Mycket           
flyttas över till Internet där de kan använda olika program som hjälper undervisningen. De program               
som lärarna använder visar på en positivitet att hitta nya sätt att göra undervisningen bättre.  

Vi använder olika program typ som genretexter där man får lyssna på låtar och sedan tar man                 
bort ett visst antal ord som dom sedan ska försöka komma på. Det är ett roligt och bra sätt att                    
lära sig och spel är också något som är bra. Man lär sig ju även om man spelar spel.  (Sofia) 

Sofia beskriver hur det finns många olika program som man kan använda för att göra undervisningen                
roligare. Inte bara sitta och lyssna och läsa utan även att spela är en form av undervisning och lärande.                   
Maria pratar om Linus Liber som är ett undervisningsprogram samt om ett spel som lärarna själva                
skapat. 

 
Vi använder inte bara Moodle utan vi har ju också köpt ett program som heter Lunis Liber                 
som är ett utbildningsprogram och det gillar ju eleverna. Och sen så gjorde jag och några fler                 
kollegor ett datorspel kan man säga [...] som vi också använder mycket. Det är ju en                
språkprogram så att de kan träna svenska. (Maria) 

Lärarna har till och med skapat ett eget program som ska göra undervisning och lärande roligare.                
Lärarna visar att digitaliseringen har en positiv påverkan på dem och eleverna. Det är inte bara att de                  
använder de verktyg som de blivit tilldelade utan även att de skapar egna verktyg utifrån vad de                 
redan har.  

Nackdelar med digitala medel 

Under intervjuerna framkom det även en del nackdelar med digitala medel i undervisningen.                         
Eftersom det finns många olika program, tjänster och verktyg kan det vara svårt att välja rätt eller att                                   
det finns ekonomiska skäl till att de valt specifika program eller tjänster. De nämner bland annat deras                                 
lärplattform Moodle som är en gratis plattform. Det finns områden i plattformen som de anser skulle                               
kunna förbättras och anpassas bättre till deras behov men då den är gratis kan de inte kontrollera och                                   
ändra plattformen som de vill men de menar att den fungerar för dem just nu.  

Ja men jag tycker att den funkar okej, så det finns liksom en bättre lärplattform men för att                  
vara gratis är den helt okej. Ibland är den bökig när man lägger in saker det kan se olika ut än                     
förra gången jag kollade. (Eva) 

Vi använder moodle som lärplattform och det är en gratis plattform så den är väl inte den                 
allra bästa men det funkar för vårt syfte och vi använder den som informationskanal om det                
är någonting som händer, både för oss och för eleverna. (Maria) 

Det som Eva och Maria nämner är att Moodle fungerar för dem även om den inte riktigt är utformad                   
efter deras egna behov. Men eftersom den är gratis upplever de att man inte kan ha för stora                  
förväntningar av plattformen. 

Jag ska börja med att berätta hur jag upplever Moodle. Det är väldigt fyrkantig och det är en                  
gratis plattform så det märks ju. Den är väldigt, ja hur ska man säga, så här kunde man göra i                    
plattformen men det går inte. Så det är såklart ingen plattform som jag skulle ha valt men det                  
är den som finns till hands. (Helena) 

Med Helenas upplevelse kan man se att alla lärarna upplever plattformen på liknande sätt.              
Plattformen är fyrkantig och de har inga större förväntningar på den.  

Programmen som de använder är alla kopplade till Internet och SFIs egna intranät som kan               
vara sårbart ibland. Det sker uppdateringar inom det egna nätverket som gör att de måste stänga det                 
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eller att det blir andra avbrott med Internet. Lärarna beskriver hur det kan vara sårbart vid dessa                 
tillfällen.  
 

Jag tycker att det är bra med olika digitala medel. Det som kan vara, om vi inte har Internet                   
anslutning eller att det är just någonting som man ska ändra eller att de har stängt nätet, då                  
blir vi lite sårbara, helt klart. Då får vi lov att försöka och skriva uppgifter, tala med elever och                   
använda annat material. För vi har ju lärplattform och vi använder den som utgångspunkt [...]               
och kommer vi inte åt den blir vi lite sårbara. (Maria) 

Det Maria beskriver är en av de mest vanliga problemen som finns med digitala medel i                
undervisningen. De är väldigt bundna till att allt ska fungera och att avbrott inte ska ske oplanerade.                 
Vid planerade avbrott kan lärarna förbereda lektionen på ett annat sätt. De gånger som det sker                
oplanerat får lärarna improvisera och skapa uppgifter som inte kräver användning av dator. 

Vidare framkommer det att det finns en oro över distansstudier som eventuellt inte ger              
samma effekt som att sitta på skolan. På skolan sker kommunikation mellan elever och lärare samt                
elev och elev. Där kan eleverna få mycket mer kunskap och förbättra sina språkfärdigheter än att sitta                 
ensam hemma. Den praktiska övningen är nödvändigt för att eleverna ska få det så bra som möjligt i                  
sitt lärande.  

Elever som kommer hit till oss kommer ofta utifrån två anledningar, antingen så studerar man               
här för att man studerat någon annanstans tidigare eller så studerar man här för att man                
kunde inte studera tidigare. Man har väl anledning till varför man inte läst klart grundskolan               
eller inte läst gymnasiet. Det har man ju gjort av en anledning. Man har haft nåt problem av                  
något slag, om det är lässvårigheter eller funktionsnedsättning, sjukdomen eller vad det beror             
på. Då är det inte den målgruppen som man ska sätta på distans utan de eleverna ska vara på                   
skolan och tät med kompisar och lärare som guidar hela vägen. Det är helt fel målgrupp att ta                  
distanskurser med. (Helena) 

 
Helena menar att elever som behöver extra stöd i sitt lärande inte bör bli placerade på distanskurser                 
utan att dessa elever ska få möjlighet att vara på plats med lärare. Elever som läser hemifrån har inte                   
samma möjligheter att utveckla sina kunskaper eftersom de inte kommer i kontakt med svensktalande              
personer. Helena fortsätter att prata om ekonomi och besparingar. 

Jag kan säga att det är i fokus på nåt sätt men man prioriterar inte när det kommer till                   
ekonomin. Det är både och, man vill och ska men förutsättningarna finns inte. [...] det är                
osäkert på många sätt så det är fullt förståeligt att man lägger krafter på andra saker. Det är                  
kanske inte IT frågor som man prioriterar just nu. IT frågor är just nu inte på topp på                  
vuxenutbildning. (Helena) 

 
Även satsningen på digitala medel som kommer från regeringen och Skolverket kommer att minskas              
nu när övergången till distansstudier får mer fokus. Digitaliseringen har inte längre samma prioritet              
som tidigare och det finns en oro hos lärarna som visats i intervjuerna.  

Jag kan väl tänka att det är när man hörde att IT delen ska kosta mindre känner man kanske                   
inte att digitaliseringen prioriteras. Det är inte alls samma som det var förut, den lever inte på                 
samma sätt som tidigare. Så vi har gått ner i det känns det som. (Helena) 

Helena beskriver en avveckling av digitala resurser pga besparingar inom kommunen och deras             
budgetfördelning. Det kan komma att leda till en negativ påverkan på den framtida             
utvecklingsmöjligheter för SFI men just nu är de inte en prioritering. 
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Effektiv undervisning 
Redan tidigt innan datorer var en del av undervisningen använde lärarna på SFI digitala medel i                               
undervisningen, såsom MP3 spelare och CD-rom. De använde även kassettband och overhead                       
apparater i undervisningen. De nya digitala medel och verktyg som de har är enbart en utveckling                               
från det som funnits tidigare.  

I och med att vi jobbar på SFI så var det ju mycket ljud som man skulle på nåt sätt förse                     
eleverna med när det gällde uttal och läsförståelse, såna saker, och där fick man ju sitta och                 
kopiera på kassettband. Sen var det ju på cd skivor, efter cd skivor då blev det usb. Det var                   
mycket praktiskt arbete för att få ut vissa delar speciellt kring ljudet. [...] mer effektivt absolut,                
man behöver inte göra samma sak flera flera gånger, man kan spara på helt annat sätt. Man                 
ser att man jobbar med ett uttal den här veckan och så sen ska man göra ett nytt uttal då satt                     
man med nya kassettband till alla elever så att alla elever fick varsitt kassettband att lyssna på                 
i en freestyle. (Helena) 

Helena berättar om deras tidigare arbetssätt som krävde mycket arbete och tid av dem. Idag är det                 
mer effektivt och snabbare med alla digitala verktyg de har tillgång till. Lärarna blir mer kreativa när                 
de planerar deras undervisningen med hjälp av digitala medel och verktyg. Vidare beskriver även              
Maria att de var tidiga med digitala medel. 

Vi var ganska tidiga med att använda digitala medel egentligen, både lexikon köptes i bokväg               
och sedan hade vi CD-rom för skivor. Man fick lyssna. Vi hade också MP3 när vi spelade in                  
som man kunde lyssna på och sedan använde vi OH också. (Maria) 

Man var tvungen att vara 100% förberedd och fick inte vara spontan. När eleverna typ               
undrade vad är ett träd då fick jag rita på tavlan. Istället för att man använder typ projektor                  
med nätsladd och visa en bild på trädet. (Eva) 

Den spontanitet som Eva beskriver var mycket svårt att förutse, lärare kunde inte ha med alla möjliga                 
böcker med bilder och förklaringar till ord som eventuellt kunde komma som en fråga. Idag använder                
de projektorer för att enkelt visa och förklara olika fenomen eller ord. Lärarna beskriver              
undervisningen och den praktiska ansträngning som krävdes av lärarna innan datorer blev en del av               
undervisningen. Det tog mycket längre tid att planera och göra alla hjälpmedel, kassettband och CD               
skivor innan undervisningen. 

Den effektivitet som datorer och andra digitala medel har medfört har skapat mer tid för               
lärarna att förbereda och planera undervisningen på ett nytt sätt som gynnar eleverna och lärarna.               
Den spontanitet som lärarna upplevde tidigare som ett krävande moment är idag inget hinder i               
undervisningen. Det är lättsamt att använda datorn för att svara på spontana frågor från eleverna.  

Lärarna fortsätter att beskriva hur digitala medel har förbättrats med tiden, hur det har              
förenklat och förbättrat kvalitén på undervisningen.  

Det sämsta, ja men att det var ineffektiv och sämre igen. Sämre kvalité blir det på  
undervisningen. Men att det blir mer tid om man ska förklara ett ord än att leta en bild på                   
Internet eller att visa en kortare film. (Eva) 

[...] allt det där är ju borta nu så allt är mycket enklare med digitala medel och att eleverna har                    
telefoner. Dom använder lexikon i den så att det har blivit mycket enklare, absolut jag tycker                
att det är bra med olika digitala medel. (Maria) 

Sofia tycker likadant “det är effektivt det skulle jag säga just för att tänka sig att det är lätt att anpassa                     
för både att individualisera för den enskilde och för gruppen så är det jättebra.“ Eva, Maria och Sofia                  
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nämner att undervisningen har blivit mer effektiv och mycket enklare. Maria fortsätter att betona det               
individuella lärandet som har utvecklats ännu mer tillsammans med digitala medel.  

[...] då får de lyssna i sin egen takt, om man måste stanna och tänka eller spola tillbaka och                   
lyssna många gånger kan de göra det. Det är väldigt individuellt hur man vill jobba med det,                 
hur mycket man kräver och behöver lyssna så att det tycker jag absolut är effektiv, det är inte                  
lärarstyrt på det viset där alla gör samtidigt utan att de gör sakerna i sin egen takt. (Maria) 

Det individuella lärandet som lärarna nämner har blivit effektivare med digitaliseringen. De menar att              
eleverna själva kan sitta med datorn och lyssna, läsa och förstå i sin egen takt. Eftersom alla har olika                   
preferenser och gör saker på olika sätt har datorerna skapat den möjligheten på SFI som gör                
undervisningen bättre och mer effektiv samt att de har fått en helt annan kvalité. Även               
mobiltelefonerna som eleverna har kommer till användning i undervisningen. De kan använda dem             
för att slå upp ord som de inte känner igen.  

Stöd från andra 
Stödet som lärarna har från både rektor och andra lärare är gynnsamt för dem. Att ha en förebild som                                     
man kan vända sig till är positivt. Det gör att arbetet blir enklare och arbetsmiljön blir bättre. Eva är                                     
tacksam för det stöd som ledningen visar “alltså vi har en jättebra rektor på Komvux. Hen hjälper och                         
stöttar oss när vi behöver det. Vi har tillgång till datorer för alla eleverna, vi har ett data pass per dag                     
för dem.” Vidare berättar Maria sin upplevelse av ledningens stöd ”jag tycker ju att våran ledning är                 
positiva till digitalisering och stöd och studiedagar får vi när det behövs.” 

Sedan tycker jag rektorn är en förebild när det gäller att själv använda digitala verktyg i olika                 
sammanhang på våra träffar och så där. [...] hen är jättebra så. hen gör även om hen inte är                   
riktigt säker. hen hjälper andra att våga prova, det handlar mycket om det med digitala medel                
att man måste våga prova. (Sofia) 

Alla tre lärarna uttrycker samma upplevelse om ledningens stöd för digitala medel. Ledningen är              
involverade i lärarnas planeringsdagar där de visar sitt stöd. Genom att vara aktiva tillsammans med               
lärarna och våga testa nya program i sitt eget arbete visar ledningen sitt stöd. Ledningen jobbar även                 
för att få resurser för att kunna köpa in nya digitala medel och verktyg till verksamheten.  

Vi har haft turen att vara med i olika statligt finansierade projekten som har köpt in iPads eller                  
datavagnar, det är de vi tycker vi behöver, jag tror vi har 3-4 iPad vagnar och 7-8 datavagnar.                  
[...] alla lärare har varsin dator, några har även en iPad och även om något nytt kommer                 
brukar vi få köpa in iallafall en till arbetsgruppen. (Eva) 

De har en förstelärare i IKT som har det huvudsakliga ansvaret att utbilda sig själv och sedan utbilda                                   
de andra inom nya digitala medel som ska användas, såsom Office 365 som de talat om tidigare.                                 
Samtidigt ser man att lärarna hjälper varandra när det behövs. Det kollegiala lärandet som sker inom                               
arbetsgruppen är ett stöd mellan varandra som gynnar arbetsgruppen. Även de resurser som SFI blir                             
tilldelade för att utveckla digitaliseringen är en form av stöd. 

Elevernas upplevelser av digitala medel 
Fokusgruppsintervjuer med eleverna visade att användningen av digitala medel uppfattades positivt,                     
det gjorde undervisningen enklare för dem. Deras studiebakgrund var avgörande för hur deras                         
lärprocess fortskred.  

I mitt land det är inte samma som här. I mitt land på universitet eller skolan har vi inte dator                    
på samma sätt som här. Jag studerade grafisk design och det är lätt för mig att använda datorn                  
pga min studietid från mitt land. Jag kan använda för mig, det är enkelt. Det är annorlunda                 
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om vi har problem med datorn här men det är okej. Det är inte samma sätt som jag är van vid                     
men det går bra. (Elev 1) 

Elev 1 beskriver skillnaden mellan sitt hemland och Sverige där digitala medel inte har tagit samma                
utrymme i undervisningen. Dock har Elev 1 en längre studiebakgrund sedan tidigare vilket gör att               
hen har använt digitala medel och har den vanan. Den flexibla undervisningen har en positiv effekt på                 
eleverna och i deras vardagsliv. Lärarna är en del av den positiva effekten. Deras didaktik och den                 
förståelse de har för digitala medel gör att undervisningen blir effektiv och gynnsam för eleverna.  

Det var lite svårt första gångerna. Att använda Moodle och skriva det var svårt, att skriva på                 
datorn men med mobilen är det lättare. Det är svårt att förstå nytt språk och nya bokstäver,                 
det är svårt med tangetbordet. Och använda program såsom Kahoot. Men det går snabbare              
nu. (Elev 2) 

Elev 2 beskriver de svårigheter hen hade när hen började på SFI. Elever som har kortare                
studiebakgrund har andra förutsättningar när de börjar studera. Här har lärarnas didaktik stor             
betydelse för en effektiv lärprocess. Elever behöver ett tryggt stöd och en bra lärmiljö för att lyckas                 
med sina studier.  
 

Det är bra att vara på skolan då jag träffar mina kompisar på rasten. Jag får också höra andra                   
prata svenska och många andra språk. Det är roligt att höra. Jag lär mig mer här på skolan än                   
när jag är hemma. (Elev 4) 

Elev 4 lyfter vikten av den sociala omgivningen för elever som studerar ett andraspråk. Människor vill                
känna tillhörighet med andra då de även lär sig när de deltar i praktikgemenskaper. Att vara bland                 
andra kan hjälpa mycket till människans personliga utveckling, det är inte bara lärande i skolmiljö               
utan det är även det livslånga lärandet som utvecklar dem. 

Min lärare har kontakt med mig och med varandra, det är jättebra. Skolan är inte bra på                 
distans. Det är bra att studera på plats. Mycket att göra i skolan. Det är mer att läsa och på                    
distans saknas kontakt med andra. När jag är hemma då läser jag inte lika mycket som på                 
skolan. Här måste jag läsa. (Elev 3) 

Elev 3 uttrycker en positiv uppfattning om att studera hemifrån men att studera på plats i skolan är att                   
föredra. Detta kan även vara en personlig preferens, då det kan variera från person till person. Dock är                  
lärarnas närvaro en positiv faktor för de elever som behöver ett extra stöd i sin lärprocess. Eleven                 
upplever att läraren är en länk mellan dem och digitala verktyg genom deras undervisning.  

Sammanfattning 
Genomgående i intervjuerna är upplevelser med digitala medel positiva. Undervisningen blev mer                       
effektiv och eleverna hade flera individuella tillfällen med lärare jämfört med tidigare när digitala                           
medel inte var tillgängliga på samma sätt. De nackdelar som lärarna nämner är budgetbesparingar                           
och distans studiens påverkan på elever som kan behöva mer stöd i sin lärprocess. Även eleverna                               
beskriver distansstudier som mindre positivt. De menar att det är mer effektivt att träffa andra för att                                 
kunna öva på språket och för att skapa en social kontakt. 

För lärarna har digitaliseringen medfört mindre administrativt arbete som har haft stor                       
påverkan på lärarnas tidsplanering. De har mer tid och kan därför ha mer fokus på elevernas                               
individuella utveckling. Lärarna känner att användningen av digitala medel har blivit en naturlig del                           
av deras arbete. Medan eleverna beskriver hur bra kontakt de har med lärarna och att de får det stöd                                     
som de behöver. Digitala medel i undervisningen hjälper eleverna i deras lärande för att utveckla sina                               
kunskaper, både i det svenska språket men även om det svenska samhället. 
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Upplevelsen av digitaliseringen är positiv, den gynnar lärarna och eleverna i undervisningen.                       
Datorer, datorprogram, iPads och projektorer är deras främsta verktyg för att göra undervisningen så                           
bra som möjligt. Det kollegiala lärandet har utvecklats tillsammans med digitaliseringen och förbättrat                
lärarnas arbetssätt och arbetsmiljö. Lärarna utformar en studieplan för varje elev som ska börja              
studera på SFI för att kartlägga deras tidigare studievanor kring deras digitala kunskap. Beroende på               
elevernas studiebakgrund blir deras introduktionen av digitala medel olika.  
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Diskussion  

Under diskussionen som följer kommer ett resonemang om studiens resultat att framföras, för att                           
urskilja paralleller med tidigare forskning som gjorts och även anknyta till syftet och                         
forskningsfrågorna som arbetet grundats i. Ett resonemang kring arbetet som helhet och förslag till                           
framtida forskning kommer att avsluta diskussionen.  

Digitala medel som medierande redskap 
Vygotskij (2001) menar att mediering är ett verktyg eller redskap som används för att förstå sin egen                 
omgivning och språket är ett av de främsta verktyg som människan använder. Det kan vara svårt att                 
uttrycka sig och göra sig förstådd i ett nytt land med ett nytt språk. SFI blir därmed en viktig del för                     
de människor som kommer till Sverige från ett annat land och deras integration in till det svenska                 
samhället. Genom att få möjlighet att studera på SFI skapas det en form av integration som ett                 
deltagande i samhället. Att börja studera är ett alternativt sätt att acceptera det nya livet i Sverige. Det                  
krävs tålamod och engagemang för att vara en del av samhället och inte känna utanförskap. Studierna                
kan hjälpa med detta för att individer ska kunna utveckla vidare sina egenskaper och kunskaper. SFI                
är den första kontakten man har med det svenska samhället. Genom skolan och förståelse för               
samhället och kulturen känner man mer samhörighet i samhället. Lundgren och Rosén (2017) belyser i               
sin rapport att identitetsbegrepp och tidigare erfarenheter är en viktig del att lära sig det svenska                
språket. Det är inte bara identitet och erfarenheter som avgör en grundfaktor för lärande för ett                
andraspråk, även relationen mellan vardagsliv och skola. Elevernas vardagsliv kan vara en resurs             
genom att de deltar i sociala aktiviteter som samhället erbjuder eller ett hinder för att lära sig ett                  
andraspråk genom att inte samspela med andra.  

I den socialisation som Glavind Bo (2014) nämner är språket det viktigaste elementet i              
samspelet med andra. Genom språket antar individer attityder av den sociala gruppen som de tillhör               
och skapar sina egna personligheter. Digitala medel har ändrat språkets betydelse och är ett nytt               
medierande redskap som har gett samhället och undervisningen nya möjligheter och utmaningar.            
Kommunikationen mellan individer är annorlunda på grund av digitaliseringen. Den fysiska           
närvaron har till en del bytts ut till virtuell  kommunikation via Internet.  

Eftersom Sverige har utvecklats till ett digitaliserat samhälle har digitala medel blivit en             
vardag för individer. Det har även blivit en del i skolans undervisning. Med hjälp av digitala medel                 
har SFI undervisningen blivit mer effektiv och skapat en flexibel lärmiljö. De flexibla lärmiljöer som               
digitala medel skapar har sina fördelar, det har tydligt framkommit från intervjuerna med lärarna på               
SFI. Det har skapat nya förutsättningar för lärarna att förbättra undervisningen. Lärarna känner att det               
administrativa arbetet har blivit mindre och därmed kan de tillägna mer tid till studieplanering och               
eleverna. 

Digitalisering och det globala samhället har vuxit hand i hand. Det har skapat nya möjligheter               
och utmaningar för alla länder i världen. Digitaliseringen har därmed givit språket en förändring i               
dess betydelse som innebär att det krävs förändringar i alla delar av samhället. Språket är en del av                  
människans sätt att kommunicera med andra och med digitaliseringen har sättet som man             
kommunicerar på förändrats. Digitala medel har därmed blivit ett medierande redskap som används             
för att lära och undervisa andra. Med globaliseringen har det skapats ett informationssamhälle där              
digitala medel har underlättat att ta del av händelser som hänt världen över.  

Winman, Spante, Willemark, Svensson och Lundh Snis (2018) hävdar att digitaliseringen tog            
fart under senare delen av 2000-talet i skolan. Det var en stor satsning på att varje elev skulle få                   
möjlighet till en digital enhet. Allt eftersom utvecklingen med digitala medel utvecklats fortsatte             
skolan att satsa på digitalisering. Digitala medel har skapat mer tid för planering av undervisning men                
det finns ändå inte tillräckligt med tid för att kunna utbilda sig inom de nya digitala innovationer som                  
erbjuds. De som vill lära sig mer om digitala medel väljer att göra det själv utanför arbetstid, medan                  
andra anser att deras kunskaper och erfarenheter räcker för att utföra deras egna arbete. Från ett                
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elevperspektiv på SFI kan det vara samma upplevelse. Det är en ekonomisk fråga om digitala medel                
dvs vad är det som har prioritet i deras hushåll. Det är inte alltid lärandet som har prioritet och det har                     
sin påverkan på lärprocessen. Winman, Spante, Willermark, Svensson och Lundh Snis (2018) menar             
att det flexibla lärandet har stora fördelar för elever som läser ett andraspråk. Det handlar både om en                  
mer individuell lärmiljö men även om den effektivitet som digitala medel kan ge eleverna i deras                
lärprocess. De elever som inte har dator hemma använder skoltiden effektivt då de inte har den                
möjligheten hemma.  

Lärande och undervisning 

Wenger (1998) menar att lärande sker i ett sammanhang mellan erfarenheter och kompetenser. Det är               
en naturlig del i människans liv och därmed en pågående process som omvandlar människans              
förmåga att delta i sin omgivning. Personer som flyttar till Sverige bär med sig sin egen livshistoria,                 
kultur och identitet. Den gemenskap som personerna sedan skapar via nya sociala nätverk bidrar till               
en utveckling av deras identitet. Eleverna som studerar på SFI får nya kunskaper och genom olika                
sociala sammanhang utvecklas deras identiteter. Undervisningen har en betydande roll för elevernas            
lärprocess men även för deras personliga utveckling.  

Digitala medel har ändrat det språk som man använder i dagens undervisning samt att               
lärarnas didaktik har förändrats. Säljö (2013) betonar lärandet i det sociokulturella perspektivet och att              
samhället är i ständigt förändring. Digitala medel har förändrat samhället och de verktyg som              
individer använder för att tillägna sig ny kunskap. Detta kan man se i undervisningen och de material                 
och verktyg som lärarna använder i jämförelse med tidigare. Genom att samhället är i ständig               
förändring möjliggörs olika undervisningssätt som kan vara gynnsam eller ogynnsam för lärare och             
elever. Det finns många olika former av digitala verktyg som lärarna kan välja att använda i                
undervisningen och ibland kan det vara svårt att veta vad som passar och inte. Det är olika för varje                   
lärare och vad undervisningen har för syfte.  

I undervisningen på SFI omfattas olika program. Dessa program utmanar och utvecklar            
färdigheterna hos eleverna och även lärarna. Bland annat talar lärarna om Moodle och att det är en                 
gratis lärplattform som de inte anser uppfyller alla deras önskemål. Här kan man diskutera kring               
lärarnas egna kunskaper och kompetens inom digitalisering. Man kan anpassa vissa delar av Moodle              
efter egna preferenser men det kräver att man har mer fördjupade kunskaper inom specifika digitala               
områden.  

Genom visuellt och praktiskt lärande får eleverna på ett enkelt sätt ny kunskap och nya               
tankemönster. För att utveckla och förändra tankemönster är utbildningen en del av detta, den ger en                
utmaning till individen att forma och omforma tankar (Kroksmark, 2011). De elever som studerar på               
SFI får en möjlighet att omforma sina tankemönster tillsammans med digitala medel. Genom att de               
använder digitala medel i och utanför skolan lär det dem att acceptera det tankemönstret som råder i                 
det samhälle som de befinner sig i. Vuxenutbildningen möjliggör att nya tankemönster skapas där              
elever kan vara delaktiga och utveckla sina egna idéer som sedan bidrar till samhällsutvecklingen.  

Lärarna beskriver en oro kring besparingar av digitala medel och att det kommer att påverka               
undervisningen negativt på SFI. Eftersom SFI har utvecklats mycket de senaste åren med digitala              
medel och med tanke på att de har en utbildad förstelärare inom IKT så lämnar det en känsla av                   
besvikelse för allt arbete de gjort hittills. Den satsning som gjordes med digitala medel hade en positiv                 
inverkan på utbildningar, därav kan det kännas jobbigt och tråkigt att behöva börja spara in på                
material som är nödvändigt för undervisningens effektivitet.  

Digitaliseringen har medfört det kollegiala lärandet som har varit väldigt gynnsam för            
lärarnas samarbete. Utifrån intervjuer med lärarna har det visat att kollegiala lärandet är en fördel               
som lärarna tycker är positivt och att den utveckling som sker behövs för deras fortsatta               
kompetensutveckling. Larsson (2018) menar att kollegialt lärande utvecklar lärarnas egna          
kompetenser som sedan leder till gemensam kunskap. Lärarnas samarbete blir därmed mer effektiv             
och skapar en bättre arbetsmiljö där alla pedagoger kan utveckla sina kompetenser utifrån deras              
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prestationer. Genom intervjuerna har det framkommit att lärarnas gemensamma arbete har utvecklats            
med digitala medel. Det är idag enklare att dela med sig av material, kunskap och ge stöd till                  
varandra. Det kollegiala arbetet som sker idag inom SFI har haft en positiv påverkan hos lärarna och                 
det tillsammans med den nya tjänsten Office 365 som underlättar arbetet ännu mer. Temperley (2008)               
hävdar att lärarna behöver en lärmiljö där det finns både utmaning och tillit för att lärandet ska vara                  
effektivt. Med detta menar hon att lärarna bör motiveras med flera olika aktiviteter för att utveckla                
sina kompetenser, såsom handledning och praktiska övningar. Detta kan vi se i lärarnas svar kring sitt                
kollegiala lärande. Deras förstelärare inom IKT har planeringsdagar när det ska ske uppdateringar             
med digitala medel som de ska börja använda i arbetet och undervisningen.  

Man kan tänka att digitala medel har hjälpt lärarna och det kollegiala lärandet i alla skolor och                 
inte bara på SFI. Genom att regeringen bestämt att digitala medel skulle bli en del av undervisningen                 
och den budget som fastställdes, skapades det nya möjligheter för lärarna. Utan det ekonomiska              
stödet som regeringen bidrog med skulle utvecklingen av undervisningen sett annorlunda ut            
(Winman, Spante, Willemark, Svensson & Lundh Snis, 2018). Det kollegiala lärandet skulle inte ha              
uppmärksammats på samma sätt inom pedagogiska verksamheter som det gör idag. Lärarna har fått              
nya möjligheter att utveckla de egna kompetensen tillsammans med varandra och vara medvetna om              
nya innovationer inom digitalisering. Även elevernas egna lärprocess har förbättras och effektiviseras            
på grund av digitala medel. De möjligheter som digitala medel har skapat gör att eleverna inte längre                 
behöver vara närvarande i ett klassrum för att utveckla nya kunskaper och färdigheter. De kan delta i                 
en undervisning hemifrån genom distansstudier, om de inte har möjlighet att närvara. Med             
distansstudier har möjligheten att studera ökat för individer världen över, oberoende på var de              
befinner sig eller vilka tider de har möjlighet att studera. 

Avslutningsvis kan man se att det finns både fördelar och nackdelar med att använda digitala               
verktyg i undervisningen. I samband med digital utveckling i samhället speglas förbättringar i             
skolvärlden med hjälp av användning av digitala medel i undervisningen. Det har skapat nya              
möjligheter och utmaningar för pedagoger som använder digitala medel. Det är en positiv känsla för               
digitalisering i en generell mening och särskilt inom utbildningsväsendet som underlättar och            
effektiviserar undervisningens utveckling. Både pedagoger och elever uttrycker positiva         
uppfattningar att studera med digitala medel.  

Framtida studier 
Under studiens gång har det kommit fram att det finns områden och ämnen som behöver utforskas                               
mer. Bland annat studier om människor som kommer till Sverige och som har kort studiebakgrund,                             
datorspel som undervisningsmaterial och språkinlärning på distans. 

Det finns en del forskning om personer som har lång studiebakgrund och hur de integrerar                             
sig in i det svenska samhället. Det som behöver lyftas är de människor som kommer till Sverige och                                   
har en kort studiebakgrund. Det är viktigt att förstå de skillnader som eventuellt finns för människor                               
med kort- och lång studiebakgrund för att göra undervisningen så effektiv och bra som möjligt.  

När det kommer till undervisning i kombination med datorspel finns det lite forskning kring                           
ämnet. Det skulle vara spännande och informationsrikt för pedagoger och för föräldrar att få en                             
förståelse för hur datorspel  kan hjälpa människor i deras lärprocess.  

Det sista området handlar om språkinlärning på distans. Det finns en del forskning inom detta                             
område men det skulle kunna vara mer då det idag är ett globalt samhälle vi lever i. Det är vanligt                                       
med utbildningar på distans men just språk kräver en annorlunda form av undervisning. Det skulle                             
hjälpa att forska inom Sveriges egna utbildningsprogram för att belysa problem och förbättringar.   
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      Bilaga 1 
Informationsbrev 

Information till dig som ska delta på en intervju om digitala medel i 
undervsiningen. 

Hej! Vi är två studenter som går sista terminen på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi studerar               
Beteendevetenskap med inriktning pedagogik. Vi ska genomföra vår C-uppsats och har           
därför valt att göra en studie med temat “SFI undervisning med digitala medel”. Syftet med               
denna studie är att samla information om hur lärare och elever upplever digitala medel i               
undervisningen. 

Du som deltar i denna intervju godkänner att du deltar i undersökningen om digitala medel i                
undervisningen. Du kommer bli tillfrågad innan intervjun om det är okej för dig att vi spelar                
in den. Ditt deltagande kommer att vara anonymt, inga namn kommer att nämnas i              
undersökningen. Du som deltar har möjlighet att ändra ditt godkännande och hoppa av             
undersökningen, vi kommer då att bortse från dina svar i intervjun. De svar som vi får från                 
intervjun kommer bara att användas till denna undersökning. Allt som vi samlar in kommer              
att behandlas konfidentiellt och inte delas med någon utomstående obehörig. När vi är             
färdiga med undersökningen kommer vi att radera all information vi samlat för att undvika              
oavsiktlig spridning. Om ni önskar kan ni få ta del av resultatet om studien när allt är                 
sammanställt. Om fler frågor skulle uppstå, hoppas vi att det går bra om vi kontaktar dig via                 
mail.  
 

Har ni några frågor kring intervjun är ni välkommen att ringa eller maila oss, 
kontaktinformation hittar du längst ned i detta brev.  
 

Tack på förhand! 

Christina och Mirjana 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Lundkvist - Chlu1603@student.miun.se, 076 - 807 32 37 

Mirjana Kapcevic - Mika1601@student.miun.se, 073 - 808 14 59   
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Intervjufrågor  
1. Hur var det innan digitala medel fanns med i klassrummet och undervisningen? Är 

det sämre/bättre nu?  

2. Hur introducerar du digitala medel i klassrummet första gången? 

3. Hur anser du att det fungerar med digitala medel i klassrummet?  

4. När ni använder digitala medel i klassrummet vad gör ni då? 

5. Använder ni online baserade verktyg, en lärplattform, som eleverna kan hämta och 
dela information samt lämna in arbetsuppgifter? 

6. Om svaret är Ja, hur upplever du lärplattformen samt om du vet hur dina elever 
upplever lärplattformen? 

7. Hur fungerar det med utbildningar för er som lärare med nya digitala medel, nya 
system eller nya verktyg som ska användas i undervisningen? 

8. Känner du att digitaliseringen har medfört mer eller mindre administrativt arbete för 
dig som lärare?  

9. Hur upplever du stödet till dig som lärare i undervisningen med digitala medel från 
rektor och ledning.  
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 

● Hur kändes det  att använda dator första gångerna i klassrummet? 

● Hur tycker du det funkar med datorer och ipad?  

● Vad brukar du göra när du ska använda datorn under lektionen? 

● Hur tycker du att Lunis funkar?  
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