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Sammanfattning 
Syftet med denna intervjustudie är att se hur lärare arbetar med informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) i sin undervisning, inom svenska som andraspråk. Kvalitativa 
semistrukturerade forskningsintervjuer gjordes med Sva-lärare i Stockholm. Studien utgår 
ifrån två övergripande forskningsfrågor; dels hur lärarna motiverar användandet av IKT och 
dels vilka metoder och verktyg inom IKT som används. Resultatet visar att tekniken har en 
central del i lärarnas undervisning och tjänar olika syften. Dels blir eleverna mer motiverade 
när de aktiveras och själva tar tag i sitt lärande, det blir också mer underhållande undervisning 
och det underlättar en individanpassad undervisning, stimulerar olika inlärningsstilar och kan 
underlätta lärarens arbete. Lärarrollen ersätts inte av tekniken, utan får nya former då läraren 
kan möta eleverna oberoende av tid och rum. Verktygen de använder skiljer sig åt men 
samtliga arbetar med lärplattformar (via mobil, datorer eller I-pads) och samtliga låter 
eleverna ha sina privata mobiltelefoner till hjälp. Lärarna upplever utmaningar, såsom när IT-
satsningar läggs ner, de upplever sig ensamma om sitt engagemang i skolan eller får brist på 
tid att utforska teknikens möjligheter ytterligare. 

Nyckelord 
IT, digitalisering, informationsteknik, informationsteknologi, kommunikationsteknik, SFI, 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how teachers work with information and 
communication technologies (ICT) in teaching Swedish as a second language. Qualitative 
semi-structured research interviews where done with five teachers in Stockholm. The study is 
based on two overarching research questions; the teachers reason of using ICT and second 
which methods and tools they use. The result shows that ICT has a central role in teaching and 
serve different purposes. The students are more motivated when they are activated and they 
reach higher control in their learning, it also becomes more entertaining teaching and it 
facilitates individualized teaching, stimulates different learning styles and more. The role of 
the teacher is not replaced by technology, but it takes on new forms when the teacher can 
meet students regardless of time and place. The tools they use are different but they all work 
with learning management systems (via mobile, computers or I-pads) and all teachers allows 
students to have their private mobile phones. Teachers are experiencing challenges such as IT 
investments closed down, they feel alone in their involvement in school or have a lack of time 
to explore further opportunities with the digital work.  

Keywords 
IT, digitalization, information technology, ICT, SFI SAS, teacher, school, education, 
communication technology 
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1. Inledning 

I början av 2009 fanns det inga smarta telefoner i Sverige och inga pekdatorer var uppfunna 
skriver universitetslektorn Åkerlund i sin avhandling (2014: 27) och pekar på att det ändå 
känns som vi alltid levt med dem. Med det perspektivet i skriven stund 2017 blir det tydligt 
hur snabbt digitaliseringen går. Vi lever och kommunicerar i ett medielandskap. Med den 
snabba utbredningen av informations- och kommunikationstekniker (IKT:er) öppnas det upp 
för nya tillfällen att inhämta kunskap och möta behovet av livslångt lärande (Unesco 2013: 
66). Trots detta är IKT ett eftersatt område i skolan. Skolverket efterfrågar ökad kompetens 
hos lärare idag när det gäller informationsteknik. Inom SFI och grundläggande vuxenutbild-
ning är datoranvändningen inte lika vanlig som i gymnasial vuxenutbildning (Skolverket 
2013: 100).  

Alltfler skolor satsar på datorer, men det säkerställer inte att de tas tillvara som ett möjligt 
pedagogiskt verktyg. Hur, om och på vilket sätt läraren använder tekniken tycks vara 
beroende av läraren i rummet och rektorer anser sig sakna kunskaper om IKT som verktyg för 
lärande (Pålsson 2014: 20). Att datorer finns innebär inte att utnyttjas som medel i den 
utsträckning de kan. Hylén (2013: 33) menar att det behövs mer än svepande formuleringar 
som att IKT är ett nödvändigt inslag i undervisningen. Detta tycks regeringen också ha 
reagerat på då det den 9 mars i år (2017) beslutades att precisera grund- och gymnasieskolans 
kursplaner för att göra det tydligare för skolorna att de ska stärka elevens digitala kompetens. 
Målet är bland annat att eleverna ska arbeta mer med digitala texter, medier och verktyg och 
använda den digitala tekniken för att omsätta sina idéer i handling.  Det återstår att se hur 
dokumenten konkret kan bidra till en ökad förståelse bland lärare när det gäller hur de kan 
arbeta med IKT.  

Då det finns en stor efterfrågan på ökad IKT-kunskap hos lärarkollegiet är det av intresse att 
vända sig direkt till lärarna. De är till syvende och sist de som direkt ser hur användningen av 
tekniken kan användas och det är de som kan uttala sig om hur informations- och 
kommunikationstekniken faktiskt används i klassrummet. Det är också de som direkt kan se 
dess eventuella brister och fördelar när det gäller andraspråksutvecklingen. Om detta finns det 
relativt lite forskning. Det finns mycket forskning om teknikanvändning i skolans kontext i 
allmänhet men relativt lite om lärarens arbetssätt med och förhållningssätt till IKT, då i 
synnerhet när det gäller sfi- och sva-lärare. Det är därför av intresse att undersöka vilka tankar 
om IKT sva-och sfi-lärare har och hur de upplever sitt arbete med IKT. Denna studie är 
renodlat kvalitativ och därmed också induktiv. Därför kommer studien inte utgå ifrån och 
testa en teori. Däremot står lärandeteorier inom pedagogik och forskning inom IKT som stöd 
för studien och i efterforskningen. 

Jag vänder mig i denna studie till fem lärares arbete med och förhållningssätt till IKT.  Fokus i 
uppsatsen ligger på hur det kommer sig att läraren arbetar med IKT, hur denne tänker och 
reflekterar kring sin egen digitala användning samt vilka medium och verktyg som används. 
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För detta syfte har jag slumpmässit valt ut fem lärare från olika skolor som på något sätt är 
insatta inom IKT. Med ökad kunskap om vad som motiverar lärarna att använda IKT i 
undervisningen kan inspiration ges kring nya sätt att tänka i den egna 
andraspråksundervisningen. Förhoppningen är att fler lärare/lärarstudenter kan dela detta 
intresse och att denna studie därmed kan bli till nytta för fler.  

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sva-lärare arbetar med IKT. Till detta följer två hu-
vudteman, dels vad som motiverar lärarna till att arbeta med IKT och dels vilka arbetsmaterial 
och arbetssätt som används. Dessa teman har två underliggande frågeställningar. Med fråge-
ställningarna ämnar studien ringa in vad som motiverar lärarna till sin IKT-användning, vilka 
språkutvecklande fördelar de ser att IKT bidrar till och vilka verktyg de använder samt vilka 
utmaningar de stöter på i sitt arbete med IKT.   I intervjun ställs frågor i motsvarande ordning 
som under mina frågeställningar här nedan under punkt 2.1 (för intervjufrågorna, se bilaga). 

2.1 Frågeställningar 

Vad motiverar lärarna att använda IKT i sin undervisning? 

 På vilket sätt gynnas elevens språkutveckling?  
 Hur och varför kom läraren in på detta?  

Vilka arbetssätt och arbetsmaterial används? 

 Vilka verktyg och metoder används (program/teknik)? 
 Vilka utmaningar finns?  

3. Definitioner 

3.1 IKT 

IKT är förkortningen för informations- och kommunikationsteknik. Basarans definition av 
IKT anammas i denna studie:  

Allt material som är digitalt och som kan användas som en resurs i elevernas lärande. 
Innefattar allt från verktyg och hemsidor till bilder, animationer och texter som i sin 
tur innefattar teknik som blir verktyg för kommunikation, skapande, lärande och kun-
skapssökande. (Basaran 2016: 11). 
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3.2 Lärplattform 

Den engelska översättningen för lärplattform är ”Learning Management Systems”. Jag 
anammar här Stockholms universitets definition på lärplattform:  

Lärplattform, LMS (Learning Management System) är en webbaserad kursmiljö för 
kommunikation mellan lärare och studenter. En lärplattform kan beskrivas som ett vir-
tuellt klassrum där studenter och lärare för en specifik kurs kan kommunicera med 
varandra och utbyta information och dokument knutna till undervisningen. Lärplatt-
formen hanterar kursuppföljning och kursadministration, exempelvis resultatlistor, 
automaträttade prov, digitalt kursinnehåll i exempelvis text- och videoformat och in-
lämningskorgar för redovisningsuppgifter. (Stockhoms universitet 2017).  

3.3 Smartboard 

Leverantören av interaktiva skrivtavlor (smartboards) Netsmart AB använder begreppet 
”interaktiv skrivtavla” för smartboard och beskriver verktyget och funktionen av densamma 
såhär:  

… är ett pedagogiskt undervisningsverktyg och/eller mötesverktyg … Den är lärarens 
eller mötesledarens verktyg för att skapa kreativa utbildnings- och mötessituationer… 
En interaktiv skrivtavla består av en skrivtavla, en projektor och en eller flera högta-
lare, samtliga kopplade till en dator. Projektorn projicerar datorns bildskärm i storfor-
mat på skrivtavlan. Allt som syns på din datorskärm syns på den interaktiva skriv-
tavlan och datorn styrs från den interaktiva skrivtavlan. (Interaktivskrivtavla.se 2017) 

4. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I den här studien kommer lärarens upplevelser av sin IKT-användning vara i fokus. Därför ges 
det i detta kapitel en övergripande presentation av de teoretiska perspektiv på lärande som 
IKT kan bli en del av.      

4.1 Olika perspektiv på språkinlärning  

Idag betonas interaktion och samspel som värdefulla element i den pedagogiska 
verksamheten. Eleven ska vara en delaktig person i undervisningen och lär sig i samspel med 
andra. Denna syn på lärande har vuxit fram ur det sociokulturella perspektivet på lärande, där 
Vygotskijs forskning var banbrytande då han ansåg att lärande inte kan reduceras till 
individuella förmågor. Den sociala interaktionens betydelse för språkinlärningen innebär att vi 
skapar vår omvärld genom vårt språk och vårt språk i samspel med vår omvärld. Betoningen 
på samspel, möten och interaktion var/är inte fallet i den mer lärarstyrda undervisningen då 
eleverna skulle ”fyllas på” med information. Idag är detta dock en självklarhet inom 
språkforskningen menar didaktikprofessorn Selander (2017: 18). Han menar att vi behöver 
komma vidare och applicera det sociokulturella perspektivet i vår globaliserade värld. I sin 



 

4 
 

bok ”Didaktiken efter Vygotskij – design för lärande” beskriver han hur vi kan anamma 
pedagogiska lärandeteorier så att de blir mer tillämpbara i dagens skola, och han hävisar till 
att det har hänt mycket sedan Vygotskijs verksamma år på 20-och 30-talet (2017: 19).  

Då uppsatsen berör hur tekniken kan bidra till en effektiv undervisning väljer jag att lyfta hur 
Selander (2017: 154) menar att det multimodala perspektivet kan tillämpas till att förstå 
lärande. Han beskriver multimodalitet som följer:  

Multimodalitet handlar om att kommunikation inte endast är verbalspråklig – som i ta-
lat språk eller ord skrivna på papper eller på en digital skärm – utan sker med en 
mångfald av samverkande eller motverkande semiotiska modaliteter (eller teckensy-
stem). Hur vi kombinerar layout, grafiska uttryck, bilder och färger i olika tryckta eller 
virtuella alster, eller gör olika betoningar i tilltal, gester och ansiktsuttryck i muntlig 
kommunikation, påverkar hur mottagaren tolkar innebörden i kommunikationen.  
(Selander 2017: 154) 

Selander & Kress (2011: 6) sammanfattar hur detta kan appliceras i undervisningen på ett 
kärnfullt sätt i deras resumé av boken ”Design för lärande – ett multimodalt perspektiv”. De 
menar att ett multimodalt perspektiv i undervisningen ger elever möjligheten att utvecklas 
från sina egna förutsättningar. Då läraren kan välja mellan olika verktyg och metoder kan 
denne också anpassa sin undervisning till elevens inlärningsstil. Det blir inte bara den 
kunskap som läraren valt ut som blir centralt, då ett ”samarbete med andra och koppling till 
omvärlden ger mervärde, d.v.s. inlärningen blir mer effektiv i och med att informationen och 
impulserna kommer från olika håll”.  

Multimodaliteten kan tyckas enormt komplicerad att bemästra då skriv- och läsutvecklingen 
sker genom helt nya former, men den kan också kan användas som enorma resurser i 
klassrummet. Wedin (2010: 89), talar om ”nätverkslitteracitet” och syftar på att särskilt 
sfi/sva-deltagare behöver kunna IT som en del av att utveckla sina kompetenser för ett liv i 
Sverige. Wedin menar vidare att tekniken kan underlätta språkutvecklingen, exempelvis med 
en interaktiv skrivtavla (smartboard), inlärningsspel och rättstavningsprogram, etcetera.   

Lärande i den sociala kontexten lyfter en mer elevstyrd undervisning och värdet av en dialog 
vilket utvecklar språket på ett naturligt sätt. Här lyfter ofta forskare fram gruppdiskussioner, 
samtal och elevredovisningar, men det framkommer inte lika ofta hur IKT kan bidra till ett 
ökat samspel. Men IKT-användningen kan bidra till en mer elevstyrd undervisning. Detta 
indikerar även forskning gjord av språkforskaren Tallvid (2015: 107). Han har undersökt 
konsekvenserna av kommunernas en-till-en-satsningar och såg att det blir en förskjuten 
maktbalans i klasrummet, då eleverna på grund av ökat datoranvändande tar ökat ansvar och 
fler egna initiativ. Åkerlund (2014) har i sin avhandling undersökt förutsättningarna för 
lärandet i en skola med rika möjligheter att skriva på datorer och publicera och kommunicera 
på nätet. När eleverna genom dator och andra plattformar får andra mottagare än bara läraren 
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blir läraren, enligt Åkerlund, både ”en bedömare och en medmänniska, och därmed en 
medarbetare” (2014: 109).  

4.2 Den sociala kontexten som motor i lärandet 

Denna uppsats tar avstamp i synen på lärande i en social kontext, då det är ett tankesätt som i 
högre grad ”inverkar på förutsättningarna att använda informationsteknik på ett bra sätt” 
(Svensson 2008: 56). I lärandeteorier inom det sociokulturella fältet blir språkpedagogiken 
mycket mer än att använda ett korrekt språk (Genesee, Upshur 1996: 181). Språkutvecklingen 
gynnas av när elever fångar upp det språk som olika situationer kräver, som olika situationer i 
nätforum eller på fysiska platser som i en butik eller på ett sjukhus. Språkskicklighet är i detta 
perspektiv så mycket mer än ”korrekt grammatik”. Språkfärdigheter handlar minst lika 
mycket om hur talaren kan kommunicera för olika ändamål och hur språket används som ett 
medel förenad med situation, funktion och sammanhang. Min uppsats utgår ifrån att lärande 
sker i sociala sammanhang då eleven betraktas som så mycket mer än att vara den passiva 
eleven som enbart mottar information av läraren. I det sociokulturella perspektivet tar 
eleverna själva till sig sin kunskap i samspel med varandra, i fysisk- eller i digital form. När 
läraren inte ser på språket som ett objekt i fast form utan istället att det förändras efter miljö, 
kultur och situation, blir synen på språkskicklighet mycket mer än ”korrekt grammatik”. 

I den konstruktivistiska synen på lärandet betonas elevens roll i omvärlden, vilket härrör från 
det sociokulturella perspektivet (Svensson 2008: 56-60). Människan lär sig tillsammans med 
och i samspel med andra, eleven involverar många sinnen och blir aktiv och kreativ. Eleven 
utforskar omvärlden i sin språkträning och experimenterar med ljud och bokstäver, eleven 
söker sammanhang och tar del av övningar som simulerar vardagssituationer, som att beställa 
biljetter, skriva brev, etcetera. Vid sidan av en effektiv språkträning så höjs elevens motivation 
som i sin tur gör det lättare att lära.  Genom sociala aktiviteter sker ett kollaborativt lärande 
(elever lär sig något tillsammans genom att dra nytta av varandras kunskaper) och det borde 
vara en självklar del i språkutbildningen menar Svensson (2008: 60).   

Att ge eleven makt över sitt lärande 

Lundqvist et al. (2014: 15) myntar begreppet ”entreprenöriellt lärande”. Med begreppet menar 
de att eleverna ska ta tillvara sin kreativitet, handlingskraft, initiativförmåga och 
motivation.  De menar att läraren bör stödja dessa förmågor då de gynnar elevens 
kunskapsinhämtning. Blir lärare medvetna om dessa förmågor hos sina elever så blir 
undervisningen mer meningsfull för eleverna. Därför bör eleven få stöd till att ”vara kreativ, 
problemlösande, handlingskraftig, modig och initiativrik” (Lundqvist et al 2014: 16). En 
förutsättning till det är att maktspelet mellan lärare och elever förändras så att eleverna tar 
makten över sitt liv och sitt lärande. Här har läraren, oavsett elevåldrar och målgrupper, 
ansvaret att leda fram eleven till att denne lär, medan eleven har ansvar för sitt lärande. 
Maktrelationen dem emellan är asymmetrisk, eftersom läraren har en överordning, och läraren 
ska enligt vara en auktoritet som eleverna ser upp till, men behöver samtidigt kunna ta kritik 
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och ska kunna arbeta tillsammans med eleverna (Lundqvist et al. 2014: 108). Det är något 
som Basaran (2016: 45-52) exemplifierar, då hon beskriver hur hon i webbprojekt ändrade sitt 
upplägg med IT-arbetet efter återkoppling med elever. Hon betonar att man som lärare 
behöver följa elevernas behov och intressen samt kunna ta kritik då arbete med tekniska 
hjälpmedel kräver en lärare som vågar lära sig av sina misstag (Basaran 2016: 52).  

När lärare använder sin makt till att ge eleven makt över sitt lärande krävs ”kunskap, 
självkännedom och empati” (Lundqvist et al 2014: 104). Ett entreprenöriellt ledarskap 
förutsätter också att läraren är flexibel och kan improvisera, då ledarskapet behöver utgå ifrån 
elevens livsvärld. Läraren behöver enligt Lundqvist et al. (2014, 28) anpassa undervisningen 
efter det som är nära och viktigt för eleven, att ta utgångspunkt i hur eleverna uppfattar och 
förstår omvärlden. Detta är viktigt ur fler aspekter för lärare i svenska som andraspråks som ju 
möter elever från andra kulturförhållanden och traditioner.  En negligering av 
andraspråkselevens bakgrund bidrar till en språkligt och kulturellt underlägsenhet (Basaran 
2016: 48). Ett sätt att utgå ifrån elevens bakgrund är att lyfta fram de språk eleverna har med 
sig. Med exempelvis en surfplatta kan eleven välja sitt språk på tangentbordet: ”elevens 
starkaste språk finns där, sida vid sida med målspråket svenska”, skriver Basaran (2016: 49). 

Basaran införde digital teknik i sin undervisning inom svenska som andraspråk och delger 
sina tankar om och de utmaningar hon upplevde med detta (2016, 45-52). Hennes motto är:  

Man behöver inte lära sig för att börja använda teknik, men man behöver börja använda 
teknik för att lära sig (Basaran 2016: 45).  

Basaran motiverades att arbeta med IKT när hon började uppleva utmaningar i sin 
traditionella undervisning. Eleverna var inte motiverade och undvek att kommunicera på 
svenska. Hon behövde utveckla sin undervisning och började då låta eleverna interagera mer 
och få mer taltid. Genom lärarkollegiet inspirerades hon att prova tekniska verktyg. Då 
uppstod nya och fler möjligheter, men det gällde att tänka ut hur tekniken kunde bli en resurs. 
Hon satte sig in i hur verktyg, appar och webbresurser kunde användas och tog del av skolans 
workshops.    Hon såg att det gynnade eleverna att kunna uttrycka sig på många olika sätt, 
vilket den moderna tekniken möjliggör. När hennes elever uttryckte sig på olika sätt – som 
genom bild, ljud, film, animation etcetera fick de en ökad stöttning i språket. Hon skriver:  

Med tanke på att skolan i hög grad är textbaserad och enspråkig behöver man som lärare 
utmana rådande arbetssätt genom att börja använda multimodalitet och flerspråkighet 
(Gibbons 2016: 49).  

Basaran (2016: 52) betonar att tekniken behöver kopplas till sammanhang och inte användas 
för sin egen skull, då ”slentrianmässig användning av modern teknik utan någon koppling till 
något sammanhang eller förmågor kan vara lika förödande som fylleriuppgifter på papper.” 

Fler forskare inom pedagogsiska fältet är inne på samma sak, exempelvis Hrastinski (2013) 
som skriver om att göra utbildning nätbaserad. Han menar att det inte finns något 
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likhetstecken mellan ny teknik och lärande, men att ”de verktyg som finns på nätet kan bidra 
till lärande om de används på ett bra sätt” (Hrastinski 2013: 23). Via nätet kan vi nå fler 
människor oberoende av vart vi är. Även om Hrastinski i huvudsak belyser hur man genomför 
en nätbaserad utbildning, så beskriver han också hur IKT kan användas i den traditionella 
undervisningen. På nätet kan kommunikation som medel för lärande ske på tre olika sätt: dels 
som utbyte av information, dels för socialt stöd och dels för planering (2013. 47). Läraren kan 
utifrån vad syftet är ordna grupprum för inlämningar, diskussionsforum, eller publicera 
lärandemål. Hrastinski (2013: 24) menar att tekniken kan bli ett användbart medel för att göra 
den traditionella undervisningen mer flexibel. Nätet är ett centralt verktyg i samhälle och 
arbetsliv och därför måste skolan hänga med i utvecklingen. Han menar att:  

Vi kommer allt mer mötas på nätbaserade arenor, exempelvis när vi arbetar med kollegor, 
lokalt och globalt, eller diskuterar intressen med likasinnade i gemenskaper (eng. 
Communitys) på nätet. Därför kommer tekniken alltmer bli integrerad i undervisningen. 
(Hrastinski 2013: 24). 

4.3 Teknologi i pedagogiska perspektiv  

I en historisk tillbakablick över IT i skolan anför Svensson (2008, 49) att ”tiden har kommit 
då det går att säga att vi har fått en tradition av ny teknik i språkundervisningen”. Han belyser 
hur synen på informationsteknikens användningsområden i språkundervisningen har 
förändrats men också existerar parallellt: från synen på IT som automat till verktyg, arena och 
medium (2008: 49-60).  

IT som verktyg är en lärandeteori som grundas i att eleven har ansvar för sitt lärande. Läraren 
blir inte en förmedlare av kunskap utan ska stödja och vägleda eleven att på egen hand hitta 
och tillägna sig kunskapen. Denna syn skiljer sig från synen på ”IT som automat”, då eleven 
bör följa ”en korrekt metod”.  En förgrundsgestalt var psykologen Skinner, som ansåg att IT-
pedagogiken bör vila på en automatisering. Hans undervisning var programmerad och 
influerades av behaviorismen, en pedagogisk riktning som fokuserade på det statistiskt 
mätbara vilket i undervisningssammanhang ofta gällde elevens respons på det läraren skulle 
lära ut.  Eleven fick sina korrekta beteenden förstärkta av läraren och till detta använde han en 
undervisningsmaskin, mekanisk eller digital. En optimal inlärning krävde en sådan maskin då 
läraren, på grund av flera elever, omöjligt kunde förstärka tillräckligt många gånger. 
Maskinen kunde ha material med ordluckor där studenten fyller i. Metoden har setts i 
”drillprogram” där elever exempelvis får träna sin grammatik på dator genom att fylla i luckor 
(Svensson 2008: 50-53).  

Via det digitala får människor möjligheten att existera och samspela med andra virtuellt utan 
att fysiskt vara på samma plats, vilket Svensson benämner ”IT som Arena” (Svensson 2008: 
54-55). Denna arena erbjuder olika användningsområden inom pedagogiken. Med seminarium 
i den virtuella världen kan läraren föra en direkt diskussion med studenterna. Via digitala 
plattformar kan studenter mötas och få en direkt kommunikation med varandra som tränar 
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dem i ett ”talat” informellt språk, samtidigt som de tränar det skrivna språket (Svensson 2008: 
114). Det kan också göra att elever som annars är rädda för muntliga presentationer för 
helklass, får lättare att presentera uppgifter när de gör det på digitala forum som webbsidor 
eller videokonferenser (2008: 55).  

Med IT som verktyg och arena kan elever ständigt utvecklas då de har ständig tillgång 
informationstekniken, den finns där för att experimentera och improvisera med. Eleven kan 
”snickra ihop sin kunskapsbas” med IT-verktygen (Svensson 2008: 52). Datorn blir här ett 
utmärkt verktyg då den innehåller många funktioner som lexikon, research, uttalsförbättring, 
etcetera. Datorn får också ständigt nya användningsområden. När eleven får mer än ”rätt” 
eller ”fel” upplevs en förståelse för språkets flexibilitet och dynamiska karaktär.  

När människor själva skapar och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden, kan 
tekniken hjälpa lärare att föra in världen utanför till klassrummet. Vi är då inne på ”IT som 
Medium” (Svensson 2008: 55-56). Genom plattformar som dator/mobil och I-pads skapas 
möten mellan människor utan att de behöver träffas fysiskt.   

IT som medium handlar om att det skriftliga kan kompletteras med bild, ljud, film och olika 
typer av interaktivitet.   Med informations- och kommunikationsteknik kan elever uttrycka sig 
genom flera andra medium än med papper och penna. Den digitala tekniken erbjuder text, 
film, ljud och bild, antingen separat eller integrerat med varandra. Det behövs kunskap om 
dessa olika medier och skolor behöver rustas upp med den nya tekniken menar Olin-Scheller 
(2008: 141).  

4.4 Skillnad mellan hem och skola  

För att stödja en koppling till elevernas erfarenheter bör lärare värdesätta elevens texter från 
vardagslivet där film, såpor, hypertexter och datorspel ofta ingår i repertoaren enligt Olin-
Scheller (2008: 92-97). Det finns dock en ”digital klyfta” då somliga har bättre tillgång till IT. 
Därför är nya medier i undervisningen också viktigt då det bidrar till att skapa likvärdiga 
kunskaper (2008: 141- 142). I den IT-baserade lärprocessen kan eleverna skapa sitt eget 
innehåll i form av bloggar, diskussionsforum och wiki. Det blir allt viktigare att skapa nytt 
utifrån sina kunskaper än att återupprepa ett givet innehåll. I dagens språkforskning betonas 
alltmer att skillnaden mellan hem och skola inte får vara för stor. Olin-Scheller (2008: 55) 
skriver: ”det är inte lika självklart att leta i fysiska uppslagsböcker eller låta fiktion via 
litteratur stå för vår informationsinhämtning om världen.” Det var närmare tio år sedan hennes 
bok kom ut och idag är internet, tv, film och dataspel möjligtvis än mer en källa till 
kunskapsinhämtning.  

Skillnaden mellan medierna i svenskämnet och elevernas fritidsläsning är stor och det är 
viktigt som pedagog att ha kunskap om elevers textvärldar. Då kan man knyta an till deras 
erfarenheter och förkunskaper och hitta metoder som gör undervisningen meningsfull för 
eleverna. Det finns dock en ”digital klyfta”, somliga har bättre tillgång till IT och därför är 
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nya medier viktigt för att ge likvärdiga kunskaper i meningskapande kulturer (2008: 138, 140- 
142). I digitala medier kan läraren hitta många metoder för lärande. Läromedel baserade på IT 
kan vara interaktiva, multimodala (text, ljud, bild samtidigt) eller rörliga bilder i form av 
animation och video.  

Digital kompetens och en ny lärarroll  

”Digital kompetens” som begrepp möter vi både i skolans och i politikens diskurs. Skolverket 
(2017) har uppdaterat kursplaner i fler ämnen med punkter om digital komptetens. För 
svenska som andraspråk har kursplanen bland annat fått tillägget: 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva 
och föränderliga texter[…]I detta ingår att använda digitala verktyg och medier för 
presentation, kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter.  
(Skolverket 2017: 1).  

Digital kompetens är även en av EU:s åtta nyckelkompetenser för framtiden, då kunskaper 
inom IKT anses bidra till ett framgångsrikt liv i kunskapssamhället (Skolverket 2014: 4). 
Unesco (2015: 54) understryker att läraryrket inte kan ersättas av tekniska apparater, utan ju 
mer digitaliserad skolverksamhet desto mer större behov av självständiga och reflekterande 
lärare. Detta har inte och är än idag inte en självklar uppfattning hos lärarkollegiet. Samtidigt 
som tekniken lovordats har det debatterats om läraryrkets vara och icke-vara. En oro har 
funnits över att läraryrket skulle avprofessionaliseras när det går att göra allt online. Statens 
miljard-IT-satsningar under 90-talet gjorde lärare rädda för att förlora kontrollen över sitt 
arbete, skriver Karlsohn (2016) i en artikel i pedagogiska magasinet, men pekar på fler studier 
som visar att IT i skolan snarare ökar behovet av professionell medvetenhet och lärarnärvaro. 
Ramberg (citerad av Arevik 2016) är en av dem som menar att lärarens roll är lika viktig men 
behöver förändras för att hänga med i samhällsutvecklingen:  

Lärare måste förstå sin roll i en ny tid. I framtiden kanske skolorna inte är inrättningar för 
undervisning utan för examination. Skolan behövs men den behöver inte se ut som den 
gör i dag. (Ramberg 2016, pedagogiska magasinet) 

4.5  Det vidgade textbegreppet 

Då studien handlar om IKT så faller det naturligt att utgå ifrån teorier om hur kommunikation 
och lärande kan förstås i en digitaliserad värld. En sådan värld ger ju så många fler olika 
uttryckssätt. Lärandet undersöks då i en multimodal kontext. Åkerlund (2014: 105) 
exemplifierar multimodalitet med att ” bilder, videor, musik, radioprogram, teater- och 
dansföreställningar” kan vara texter likväl som det vi kan se och höra på nätet. Nästan all 
mänsklig kommunikation är multimodal menar han. Detta känns igen i de senare årens tal om 
”ett vidgat textbegrepp”. Skolverket har sedan 2009 lyft det ”vidgade textbegreppet” i sin 
läroplan för svenska för invandrare:  



 

10 
 

Det vidgade textbegreppet är av stor vikt inom den kommunala vuxenutbildningen i 
svenska för invandrare. Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära 
läsning utan även avlyssning, bild- och filmstudium. (Skolverket 2009: 2).  

I skriven stund 2017 har skolverket kompletterat och reviderat kursplanen för SFI-elever och 
lagt till skrivningar om digitalisering. Kursplanen kan följas redan nu men börjar gälla i 
januari 2018 och innehåller bland annat tillägget:   

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interak-
tiva och föränderliga texter… /att använda digitala verktyg och medier för presentat-
ion, kommunikation, interaktion. (Skolverket 2017: 1, 3) 

Skolverket (2017: 3) menar att ”användning av digitala verktyg för textbearbetning” ska vara 
centralt i undervisningen samt att fokus ska vara på ”digitaliseringens inverkan på språk och 
språkbruk”. Ända sedan 1994 har svenskämnets kursplaner haft med det utvidgade 
textbegreppet – att text förutom skriven text även innefattar andra textuella repertoarer som 
ljud, film och bild. Idag förespråkas det alltmer en integrering av dessa i undervisningen. 

5. Metod 

5.1 Metodval 

Metoden för denna studie är kvalitativa forskningsintervjuer med fem SFI-lärare i Stockholm. 
Då mitt syfte är att undersöka lärarens arbetssätt och tankar så lämpar sig en kvalitativ 
undersökningsmetod då den: ”söker förstå världen utifrån från undersökningspersonernas 
synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter” (Brinkmann & Kvale 2009: 17).  

Genom forskningsintervjuer får jag en djupare inblick i lärarens tankar och arbetssätt med 
IKT i undervisningen, vilket enkäter inte kan uppnå på samma sätt. Den levande intervjusitu-
ationen ger ett rikare tillträde till deltagarens föreställningar (2009: 20) då intervjuaren med 
öppet och lyhört sinne kan följa upp på vilket sätt något sägs och inte bara vad som sägs. 

För att få svar på vilket sätt IKT är integrerat som verktyg i språkundervisningen inom sva, 
vänder sig studien till dem det berör, nämligen lärarna själva. De intervjuade är fem andra-
språkslärare i svenska och de arbetar samtliga i Stockholmsregionen. Då avsikten är att få fatt 
i lärarens tankar, upplevelser och arbetsmetoder, är en förutsättning att läraren är något insatt i 
IKT.  

5.2 Urval, avgränsningar och representativitet 

Intervjupersonerna som medverkar har valts ut utifrån ett strategiskt urval. Den 
utbildningsansvarige eller rektorn har fått välja den lärare som de anser vara mest bekväm 
med IKT i skolan. Läraren har sedan själv fått avgöra om denne vill medverka (läs mer under 
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etiska överväganden, punkt 5.5).  Jag ville att rektorn skulle välja den mest insatte inom IKT 
av den enkla anledningen att få lärare som har kunskap om IKT och som därmed kan delge 
information om det som studien efterfrågar.   

5.2.1 De fem intervjuade lärarna  

I uppsatsen är lärarna anonyma för att de ska känna trygghet att dela med sig av vad de 
uppfattar som känslig information. De var positivt inställda till att få fingerade namn. Det 
hjälpte dem att  känna sig fria i dialogen med mig och det gjorde dem tryggare i att delge 
information om skolans verksamhet. Läs mer om mina etiska resonemang under punkt 5.5. 
Här nedan presenterar jag lärarna som ingår i intervjustudien:  

 Daniel, 32 år, lärare på SIFA med nivå C och D på distans.  

 Arezo, 30 år, lärare på Lernia, med olika nivåer på sfi och sva.  

 Eva, 55 år, lärare på ABF, med olika nivåer på sfi.  

 Karin, 62, lärare på sfi-skolan, med olika nivåer och sva.  

 Susanne, 50, lärare på Hermods, olika nivåer på sva.   

Samtliga fem lärare arbetar i Stockholm men inom skilda skolorganisationer. Skolorna är 
Lernia, Competens, Hermods och två kommunala, varav en är SIFA (svenska för akademiker) 
och den andra är sfi-skolan i Rönninge. Alla dessa är bundna till skolan förutom läraren inom 
SIFA som har sina elever i huvudsak på distans, förutom en ordinarie lektion i veckan.  

Lärarna är mellan 30-60 år och det är 4 kvinnor och en man. Alla lärare har någon pedagogisk 
högskole- eller universitetsutbildning med svenska som inriktning. Samtliga har också flera 
års erfarenhet av läraryrket. De har varit på en sfi-skola i minst 3 år och som mest i 30 år. 

5.3  Intervjuer och genomförande 

Intervjumallen innehåller två övergripande ämnen som ska täckas för intervjun. Intervjun är 
således halvstrukturerad med förslag till frågor under varje ämne. Med en spontan metod, 
såsom en halvstrukturerad intervju, ökar möjligheterna att få oväntade svar. Samtidigt bidrar 
en intervjuguide till en struktur som gör det lättare att analysera resultatet av intervjuerna 
(Denscombe 2009: 305). Halvstrukturerade intervjuer tillåter intervjuaren att fritt utveckla 
sina synpunkter, vilket är viktigt för denna studie (Denscombe 2009: 235). Under själva 
intervjun avgörs det hur strikt ordningsföljden på frågorna ska följas. Intervjun får styra hur 
uppföljningen av intervjupersonens svar bemöts och därmed öppnas det upp för nya 
riktningar. Intervjufrågorna bör enligt Brinkmann och Kvale (2009: 146) bidra till 
kunskapsproduktionen samtidigt som de bidrar till en god intervjuinteraktion. Slutsatserna är 
inte generaliserbara då antalet lärare är för få, däremot kan resultatet ge en fingervisning om 
hur lärare som använder sig av IKT tänker.  Intervjulängden varierade mellan 40-60 minuter.  
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Intervjuerna ägde rum i mars månad 2016. En diktafon användes för att få med allt som sades 
och för att kunna ägna helt fokus åt respondenten. När diktafonenen slogs på märktes en 
nervositet hos några av respondenterna, men efter en kort stund blev de avslappnade, något 
som Denscombe menar gör diktafonen mer lämplig än videoinspelning, då en video ofta stör 
intervjusituationen (2014: 259). Däremot ger video den ickeverbala kommunikationen som 
kroppspråk etcetera. Men känslotillståndet hörs också på hur den intervjuade pratar och det 
gick även att göra anteckningar när något ansågs särskilt engagerande eller när läraren blev 
berörd på något annat sätt. På så vis kunde jag komplettera det inspelade materialet med 
stödanteckningar. Fördelen med att inte enbart anteckna är att säkerställa att all information 
kommer med och så möjliggörs ett ökat fokus på intervjupersonen.   

Personernas spontana talspråk skrivs ut begripligt, genom att ”ehm” etcetera. tas bort, på så 
sätt ökar förståelsen för vad som sades (2009: 301). Då avsikten med uppsatsen är att 
redogöra för hur intervjupersonen arbetar och tänker kring IKT så är det av värde att göra den 
så läsbar som möjligt. Det inspelade materialet transkriberades och varje ord i intervjuerna 
skrevs ut. Det var tidskrävande då varje intervju var mellan 40-60 minuter lång. 
Transkriberingen skedde i mars 2016 men systematiserades ordentligt under sommaren 2017. 
På detta sätt kunde intervjun mogna vilket är en fördel enligt Brinkmann och Kvale (2009: 
207). Att det tog lång tid mellan transkribering till färdigställande underlättade också att våga 
stryka text och göra urval i det som informanten hade sagt. 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i min studie 

Reliabilitet innebär att resultatet skulle bli detsamma vid olika mätningar. Frågan är om ett 
resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Brinkmann & Kvale 
2009: 263). Här kan min intervjumall bidra till att stärka reliabiliteten, då andra forskare kan 
ställa precis samma frågor. När det gäller intervjustudier så kan själva intervjun få olika typ av 
utskrift och tolkningar av olika forskare (Brinkmann & Kvale 2009: 200). Det är en fördel att 
mina intervjuer har spelats in då det går att lyssna igen och få all information från intervjun, 
vilket blir svårare då den som intervjuar bara antecknar.  Då jag har spelat in och transkriberat 
allt det sagda ger en stark förankring till vad som verkligen har sagts vid intervjutillfället. Det 
gör det också lättare att dubbelkolla materialet. Om en annan forskare skrivit ut och 
transkriberat samma material så skulle denne (förutom olika tolkningar i ljudmaterialet) om 
än inte exakt så i alla fall få en liknande sammanställning av innehållet. I en bandad intervju 
såsom i min är det därför tekniskt sätt enkelt att få en ”kvantifierad reliabilitetskontroll” 
(Brinkmann & Kvale 2009: 200).  

Validiteten i min studie 

Till skillnad från reliabilitet som handlar om hur noggrann datainsamlingen är så berör 
validiteten om forskaren verkligen undersöker det som den har för avsikt att undersöka. Enligt 
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Brinkmann & Kvale (2009: 201) är det mer komplicerat att fastställa intervjuutskriftens 
validitet än dess reliabilitet. Ett problem är att det inte finns någon ”sann, objektiv 
omvandling från muntlig till skriftlig form” (2009: 202), då det skriftliga och muntliga är två 
helt olika retoriska former. Brinkmann & Kvale menar vidare att det inte bara är slutprodukten 
som bör valideras, utan hela forskningsprocessen och här får forskarens trovärdighet och 
hantverksskicklighet stor betydelse (2009: 266, 267). Frågan är om man mäter det som är 
avsett och mäta och hur garanterar jag att få svar hur läraren jobbar, vilka verktyg och 
metoder som används och vad som driver läraren i arbetet, så att det blir så förankrat i 
verkligheten som möjligt? Detta går ju inte att redovisa i siffror. Kvalitativa studier gör det 
därför svårt att bevisa om forskaren har mätt det den hade för avsikt att mäta (Brinkmann & 
Kvale 2009: 264). På inrådan av Brinkmann & Kvale (2009: 242) har resultatet delats in i 
urskiljbara övergripande teman för att göra det insamlade materialet mer överskådligt. Till 
detta är det viktigt att tänka igenom hur intervjuerna ska analyseras innan de görs. Det 
underlättade att ha syftet som en röd tråd genom intervjun, intervjumanuset formulerades i 
samma följd som forskningsfrågorna. Det blev en bra guidning under intervjuerna. Det gjorde 
analyserna av intervjuerna enklare, då mycket intervjumaterial kunde strykas för att få ett mer 
koncentrerat och till syftet relevant resultat. Men det var en stor utmaning, då intervjuerna 
genererade mycket material och det är svårt att göra urval med många intressanta citat.  

5.5 Etiska överväganden 

Som nämnt under punkt 5.2.1 ovan har jag valt att ha fingerade namn på deltagarna. Det har 
även varit viktigt om att skapa det som Kvale och Brinkmann (2009: 87) kallar ett ”informerat 
samtycke”. Det innebär att deltagarna fick information innan intervjun om syftet med min 
uppsats och att de deltar på frivillig grund samt att de närsomhelst kunde avböja att medverka.  

Det informerade samtycket är en av vetenskapsrådets fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet 2017: 
7-14). De övriga tre handlar bland annat om att respondenten ska samtycka till medverkan, få 
sina personuppgifter skyddade enligt konfidentialitetskravet, samt att uppgifterna om 
deltagarna inte får spridas till annat bruk än forskningen enligt nyttjandekravet. Uppsatsen 
följer samtliga av dessa etiska rekommendationer.  

6. Resultat och analys 

Nedan följer resultatet av intervjuerna. Istället för att tematisera presentationen av 
intervjuerna följer en redovisning av varje intervju för sig. Detta visade sig göra resultatet mer 
överskådligt, då olika citat från olika personer annars kommer om vartannat. De två 
övergripande temata i syftet redovisas separat i en sammanfattning. 

6.1 Daniel på SIFA 

Daniel är 32 år och arbetar med svenska för akademiker (SIFA), med i huvudsak C och D-
kurser på distans. Där blir arbetet med IKT en självklar del i samspelet med studenterna. Men 
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på hans ordinarie undervisning, studieväg 3 på SFI, märks det också satsningar på IKT genom 
läroplattform och smartboard. Daniel berättar att det uppskattas avrektorn om de som arbetar 
där har lust att utforska och använda det digitala. Han pekar ofta på forskning och rapporter 
och menar att det hela tiden går att utveckla IKT, även inom distansundervisningen: 
”Rapporter från skolverket säger att distansundervisningen måste bli mer interaktiv, den måste 
innefatta mer interaktion mellan studenter också”. Han nämner också kursplanen, att det i den 
”står att eleven ska utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till”, och detta menar 
han att IKT uppmuntrar till.  

Daniel arbetar med lärplattformen Moodle. Där ”träffas” distanseleverna. Moodle fungerar 
som en inlämningsyta. Daniel kan se varje elevs text och muntliga inlämningar: ”Här har jag 
t.ex. lagt in en presentation och en ljudfil om verb”, berättar Daniel när han visar en sida i 
läroplattformen i Moodle. Han menar att Moodle hjälper eleverna att utveckla sitt språk:  

Du får en förförståelse innan läraren går igenom det, du får också höra om samma sak 
flera gånger, exempelvis verbens former, på olika sätt men med samma innehåll. Det 
finns olika inlärningsstilar och Moodle hjälper till att tillgodose olika behov. Eleven 
kan gå tillbaka, lyssna flera gånger, förbereda sig ifall att eleven inte vågar fråga 
frågor inför klassen, de har en otrolig chans till repetition och förberedelser.  

I Moodle läser även eleverna in dikter för uttalsträning. Daniel skickar sedan feedback via 
ljud direkt till eleven via Moodle eller mejl. Via Moodle kan eleverna lösa uppgifter 
tillsammans eller individuellt med läraren via Skype. Varje vecka pratar Daniel med varje elev 
via Skype för en individuell genomgång, då de kan ”berätta om en uppgift utifrån sin lärobok, 
men det är också ett uppföljningssamtal, om hur det går på kursen och hur de följer 
kursplanen”. De kan också skicka sina svar på en uppgift via en ljudfil och så skickar Daniel 
respons på det. ”Det är alltså inte bara envägskommunikation. De får på detta sätt bygga upp 
ett språk i både formella och informella sammanhang”. 

Daniels elever som inte läser på distans använder också Moodle. Där kan de se sin kursplan, 
men även vad de ska jobba med under veckan, vilket ger eleverna en förförståelse för 
kommande övningar.  

I klassrummet använder Daniel en smartboard, vilket visar databilden på tavlan. ”Det är en 
projektor fast du kan skriva på den och ha dokument du kan fylla i, det blir som en 
smartphone men på skärmen”. Daniel låter alltid smartboarden vara på ifall att den behöver 
användas.  

Om du behöver gå igenom en text till exempel och gå igenom några övergripande in-
nehållsdrag och du vill ta upp grammatiska aspekter, då kan du få upp texten och ta 
pennan till smartboarden för att kunna markera, använda olika färger osv. 
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Det finns flera fördelar jämfört med en vanlig Whiteboard menar Daniel: ”här kan du ta upp 
en text som du visar och arbeta med texten framför eleverna medan de antecknar och sedan 
kan du lägga upp texten på Moodle efteråt”.  

I klassrummet låter Daniel sina elever fritt använda sin mobiltelefon: ”Det är en 
självklarhet[...] De har sina lexikon och uppslagsböcker i mobilen och vi har Wifi här. Det är 
ju så alla söker efter ord”.  

Daniel möter och pratar också med eleverna via Skype: ”Tanken med att göra det via Skype är 
att det inte ska bli så mycket skillnad mellan det naturliga samtalet IRL (In real life, min 
anm.) och samtalet på distanskurserna”, säger Daniel. Daniels veckosamtal med eleverna på 
Skype gör dem medvetna om sin egen språkutveckling, då han ”ber dem kommentera sin egen 
nivå i svenska och ber dem reflektera själva över sin utvecklingsnivå, styrkor och svagheter”. 
De kan lyssna och reflektera vid senare tillfälle då samtalet spelas in för att sedan mejlas till 
eleven.   

Eleverna kan ta del av materialen på Moodle innan och efter lektionen. En repetition 
möjliggörs som stärker inlärningen. Eleverna kommer förberedda till lektionen och frågar om 
det som de sett via datorn: ”Ja, därför rekommenderar jag att de tittar på det innan lektionen, 
som ett komplement till lektion och kursbok. Det underlättar definitivt deras lärande då de får 
en möjlighet till effektivt repetition”. 

Sammantaget ser Daniel stora fördelar med flexibiliteten som följer av teknikanvändningen: 
”Jag ser möjligheter till att bedriva kvalitativ och effektiv undervisning utan att elever måste 
vara på plats i klassrummet varje dag”, men han betonar att det ska göras ordentligt ”Om man 
fastnar i att man ”bara skriver gör det där och mejla in något om det” då blir det inte mycket 
värt men om man tänker hur man kan utnyttja det för olika sätt att skriva och kommunicera så 
öppnar det upp för en väldigt effektiv och fungerande språkundervisning.” 

6.2 Arezo på Lernia 

Arezo, 30 år, började arbeta med IKT i tidigt skede då hon började på Lernia för fem år sedan 
som SFI-lärare.  Hon märkte att elevernas motivation ökade avsevärt när de fick testa datorer. 
I början hade hon ofta 45 SFI- elever på kontinuerligt intag (det kunde sluta och börja nya 
elever hela tiden, min anm.). De gick på kvällskursen och kunde ibland inte komma då ”de 
var tvungna att vara hemma med barn eller söka arbete på arbetsförmedlingen” etcetera och 
om de kom så var eleverna ofta trötta: ”Det är ju viktigt att ha en undervisning på så sätt att de 
känner sig motiverade, att de vill komma hit till skolan även om de inte har någon energi alls 
så på något sätt måste du som lärare kunna visa dem vinsten med att använda IKT i 
undervisningen”. Men hon ser IKT som ett verktyg av många: ”det finns papper och penna, 
det finns böcker, men det finns lite av allt: ”pick and choose”.  
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Men det digitala måste finnas som alternativ menar Arezo som upplevde att eleverna annars 
skulle missa för mycket: ”Så jag började spela in mina lektioner, jag kanske hade en 
Powerpoint med eller något ljudklipp eller använde olika appar och berättade om en genre på 
ett intressant och stimulerande sätt så att det också väckte nyfikenhet hos dem.” 

Arezo tyckte att elevernas motivation blev bättre när de arbetade digitalt, de upplevde det som 
att ”Oj, nu hänger det på mig, nu ligger ansvaret hos mig, nu ska inte läraren inpränta all 
kunskap på traditionellt sätt.” Istället för att bara sitta och lyssna på läraren så blev det en 
aktivitet att gå till datasalen. Arezo beskriver hur hennes roll som lärare förändrades: ”Jag 
gick runt i datarummet och handledde istället för att bara stå i klassrummet och babbla i 
”hundra år”. Så sparade jag tid och samtidigt min hals, och de kunde hjälpa varandra.”  

Detta gav ett flexibelt arbetssätt som man ”bara kan få till med tekniken, då de kan jobba 
oavsett tid, plats och rum”, menar Arezo och utvecklar: ”Böcker är fantastiskt men det finns 
så många användbara appar som de kan använda, exempelvis på boenden i väntan i asyl. Och 
unga människor som oftast tittar i mobilen, det är perfekt.” 

SAS-eleverna fick chans att prova olika textstilar på datorn, som att skriva brev, formella och 
informella texter och dialoger. Arezo beskriver det som att det ”gav eleverna ett annat fokus 
då de bytte papper och penna mot en dator”. Därför får eleverna även fritt använda sin 
mobiltelefon: ”de blev så glada över att få använda sin telefon i klassrummet och så länge du 
har ett pedagogiskt syfte med det hela: ”why not?” 

När det blev så tydligt för Arezo hur IKT ökade elevernas motivation så fortsatte hon att 
utveckla sitt arbete med de digitala materialen. Hon lade in diskussionsforum på Lernias 
lärplattform It´slearning och började utforma självrättande digitala prov. Exempelvis får 
eleverna se en film om hur man skriver en insändare ”som en del av att lära sig 
argumentationsteknik”. Efter filmen får eleverna svara på ett tiotal frågor på Ipads eller dator 
om vad de sett genom att klicka på något av alla flersvarsalternativ, eller dra rätt svar till rätt 
plats. Det ”aktiverar deras sinnen på olika sätt och de får en direkt respons på hur de svarat 
vilket gör det hela roligare”, säger Arezo.  

Arezo berättar om att anpassa de digitala verktygen efter olika målgrupper:  

Det är en stor skillnad om man tittar på SFI A, B, C och D. Inom A kan det vara anal-
fabeter och sen är det studieväg 1-2-3…och där finns det saker mer specifikt kanske 
saker som är mer lämpliga för dem som ska börja mer enkelt, då har man appar som är 
mer lämpliga för dem. Och sedan tar man mer avancerade appar för dem på högre 
nivå. 

För A- och B-eleverna blev words rättstavningsprogram ett bra verktyg då de snabbt ser att de 
stavat fel, ”på så sätt så kunde de ju genom den här rättstavningen bygga upp sitt ordförråd, 
och hitta en variation i språket”.  
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Arezo upplever att SAS-elever med längre skolbakgrund snabbare kommer in i arbetet med 
IKT men betonar värdet av att SFI-eleverna också får chansen, att det vore ”en otjänst om de 
inte kan jobba med tangenter och skriva CV”.  

Men det tar ju längre tid, då de inte alltid vet vad en dator är knappt. Men hög- och 
lågutbildade är ju olika målgrupper, han eller hon som inte har någon skolbakgrund 
måste ändå komma ut i arbetslivet i framtiden. Om han eller hon då aldrig har lärt sig 
göra ett CV på datorn, skapa en e-postadress och så, så kommer det ju bli jättesvårt för 
den personen. Han eller hon har också det behovet lika mycket som en annan som 
gjort det innan. 

När eleverna själva fick ta till sig sitt lärande och sin lärandeprocess syntes snart förbättrade 
studieresultat: 

Sedan jag började med det här digitala att göra inspelningar och repetitioner via dem 
och så vidare så märkte jag att eleverna hade lärt sig att skriva mycket bättre, lärt sig 
olika skrivstrategier som behövs inom kursen, de hade fått höra samma saker om och 
om igen… Vinsten är den att lärandeprocessen går fortare, de kan repetera hur mycket 
de vill, när de vill och de kan alltid förbereda sig. 

Hon säger att fler elever fick godkänt när de fick ta del av lektioner digitalt och arbeta med 
teman på olika forum och i olika plattformar. Hon påminner om att inte glömma den 
pedagogiska tanken som ofta innebär att väva in situationer från elevernas liv: “Det handlar 
om att arbeta med frågor som ”Har det hänt er någon gång att ni har fått böter, eller vad 
händer när barnen är sjuka på dagis?” De är inte intresserade av att jag tar fram en barnbok på 
lätt svenska som handlar om Max eller Pelle Svanslös, de har ingenting att koppla till det”.  

Med IKT i arbetet känner Arezo ingen stress över att skolan behöver ringa in en vikarie om 
hon är sjuk. Hon gör inspelningar så att elever kan ta igen missade lektioner. Dessa lektioner 
spelades in i förväg, som en buffert. De publicerar hon på It´slearning. 

När jag är sjuk så behövde jag aldrig vikarie. Eleverna var aldrig oroliga, för planering 
fanns ju redan. Schemat fanns ju där, uppgifterna, och filmen på mig. Jag skrev till 
dem direkt: ”idag är jag sjuk”, då kunde de logga in direkt på sina telefoner eller vad 
de hade, och då ser de det. Detta sparar pengar. 

Arezo ställde frågor direkt i själva videon som: ”hur skulle du göra här?” och sedan var hon 
tyst: ”det kändes väldigt äkta för dem, som att ”nu är läraren här”, även då jag ju inte är där på 
plats.” De kände igen lärarens röst och de blev bekväma med det och kände en trygghet och 
det gjorde att de ville se filmerna menar Arezo: ”De fick inte paniken över att ”oj nu missade 
jag lektionen”, utan då fanns den där digitalt. Då kunde hon efter att ha lagt sina barn vid 21 
se den här lektionen.”  

Eleverna själva kan också hålla muntliga framställningar i It´slearning, något som kan bli ett 
stort stöd: ”En del elever hade en enorm panik över att stå i klassrummet och prata framför 
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andra, men då kunde jag erbjuda det digitalt”. Arezo ger också respons på inlämningar till 
eleverna digitalt via It´slearning. Hon kom på att hon kunde sluta att rätta varje inlämning för 
sig på papper:  

Ja jag skrev istället att ”du behöver öva mer på ordföljd” eller ”jobba med adjektivets 
komparation”. Eleven slapp se rödmarkeringar på sin text, man blir ju mer motiverad 
när man inte får tillbaka ett papper med massa röda streck på sin inlämning och det 
sparar också mycket tid för mig, tid som jag kan lägga på annan planering.  

Det är även möjligt att följa deras språkutveckling i det digitala: ”Jag såg till exempel i 
diskussionsforum. att de började skriva längre och längre meningar, meningarna blev mer 
varierande och jag såg hur ordförrådet utvecklades.” 

I läroplanen står det att det ska vara varierande arbetsformer och att studierna ska vara 
anpassade utifrån elevernas erfarenheter och situation. Det är också utmaningen menar Arezo, 
att inte glömma kunskapskraven och kursmålen:  

Det gäller att hitta ett arbetssätt i undervisningen som gör att de klarar av målen men 
att du samtidigt erbjuder dem varierande arbetsformer inom digital teknik. Studierna 
ska vara anpassade utifrån elevernas erfarenheter och situation och det finns många 
möjligheter att kombinera detta med tekniken.  

Hon uppmanar därför SFI- och SVA lärare att våga börja med teknik  

I början, när man håller på med IT finns det alltid en risk att det kan börja strula – har 
du rätt tekniska tillbehör, vad händer om det strular? Man får ha tålamod, allting är 
inte perfekt i början. Om jag jämför de inspelningar jag gjorde i början med mina sen-
aste filmer, så klart att det har blivit en förändring, men grejen är att du får stå på dig, 
du får ha lite is i magen.  

6.3 Karin på Komvux 

Karin, 50, arbetar på en komvux-skola i södra Stockholm. Hon har varit SFI-lärare i över 30 
år.  Hon hämtade inspiration till sin undervisning på internet redan under 90-talet och 
beskriver sig således som ”avslappnad när det gäller det tekniska delarna”. Efter fem år som 
kontorsvikarie på 80-talet kände hon sig hemma med datorer.  

På 90-talet fanns det inte alltid uppkoppling så Karins elever fick börja arbeta med laptops 
som skrivmaskiner. Karin är intresserad av IKT av olika anledningar, bland annat för att hon 
anser att det ger bra resultat och att det ”är roligt och sedan får äldre människor chansen att 
jobba vid datorn och inte bara ungdomar.” Karin har sedan fortsatt med IT inom 
undervisningen på olika sätt genom åren. Arbetet med IKT tog fart med statens IT-satsningar. 
Karin ledde bland annat projektet ”data i vardagslivet” som tillhörde projektet ITIS - ”IT i 
skolan”. Det var mellan år 1999-2002 och de använde läroplattformen Fronter: ”Man jobbade 
i grupper med laptops och redovisade sedan det man gjort.” I Fronter publicerade hon också 
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lektioner och arbetsmaterial. Hon var genom projektet ”flexibelt lärande” med och startade 
hemsidan ”Digitala spåret”, en plattform med länkar och ljudfiler. På sidan finns det länkar 
och övningar på olika nivåer, samt läs- och hörförståelse: ”Det skulle bli ett sätt att lära sig 
svenska på egen hand och till det hade jag tre duktiga kollegor i Botkyrka och vi jobbade natt 
och dag med det här kan man säga, för 7-8 år sedan” (2008-2009, min anm.). 

Karin använde sidan frekvent i början: ”allting finns ju där, som dialoger och alfabetet och då 
kunde man sitta där och klicka sig fram och fylla i grammatikuppgifter.” Karin menar att 
”Digitala spåret” också underlättade för eleverna att hitta sin nivå: ” Vi hade till och med 
grupper som hette sas-digital och SFI-digital”. Där kunde Karins elever studera i sin egen 
takt. Under sidorna från nybörjarnivå till avancerad nivå fanns det övningar under olika teman 
som exempelvis ”arbete” och ”bostad”. Det gjorde undervisningen mer flexibel menar Karin:  

Jag tyckte att det snabbade på inlärningen, jag tror på ett sådant här aktivt arbetssätt 
där man vill ha mer än att eleverna är ”en bland många”, de måste ju jobba efter sin 
egen individuella plan och då underlättar det ju väldigt att kunna välja bland det 
man kan hitta där. 

Hon tog med sig sina kunskaper till kommande undervisning under 2010-talet och har jobbat 
med Fronter ända till idag: ”Vi lägger till exempel upp ljudfiler ibland, som små 
minilektioner.” I Fronter kan samtliga elever se sina veckoscheman, men Karin lägger också 
in material för olika kunskapsnivåer: ”Ja, faktiskt så har alla sin egen grupp, mer 
grundläggande nivåer har enklare moment som bilder och alfabetet.” Med läroplattformen blir 
undervisningen oberoende av tid och rum berättar hon:   

Ja, de sitter ju med sin egen planering där… det har faktiskt hänt att jag dirigerade 
hemifrån, och så fick jag också bilder och filmer från klassrummet så jag kunde titta 
på någons redovisning och bedöma den hemifrån.  

Karin har också använt Fronter till att lägga upp lektioner vilket underlättat för elever som 
inte har kunnat närvara. ”Om någon inte har varit närvarande, har varit sjuk eller hemma så 
kan den gå in och titta på vad klassen har gjort genom inspelningar och ljudfiler.” Karin höll 
kontakten med eleverna vid behov och ser många fördelar med det:  

Ja, det genomsyrade alltid, det kunde vara att jag satt vid datorn klockan 23 på kvällen 
och så kunde det vara någon som lämnade in en skrivuppgift eller liknande och då 
kunde andra svara på det… När eleverna inte blir så beroende av att läraren står 
framme vid tavlan hela tiden så ökar chansen att eleverna tar eget ansvar för sina stu-
dier. 

Flexibiliteten gör eleverna friare: ”Om läraren inte är där av någon anledning så sitter annars 
eleverna där utan att veta vad de ska göra men med det här arbetssättet och de här verktygen 
så har alla sin egen plan.” Om det har hänt att Karin blivit försenad har det inte gjort 
någonting: ”De märker inte ens när jag kommer in i klassrummet då för att de är så upptagna” 
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Karin använder smartboard i undervisningen och nämner fördelarna: ”om man har en lektion 
och pratar om helgen exempelvis så kan man skriva för hand under tiden med en vanlig 
whiteboardpenna” Detta kan sedan sparas och göras om till vanlig datautskriven text: ”och 
den kan man fortsätta jobba med trots att man suddat ut den, i och med att man sparat den i 
smartboard. ”Smartboarden används också i olika elevprojekt: ”till exempel skulle eleverna 
presentera olika högtider.  Då kunde de, exempelvis vid Valborg, samla material från olika 
håll och lägga ihop i smartboard och sedan presentera det.”  

Ibland startar Karin lektionen på morgonen med att sätta på smartboarden. Hon berättar 
varför:  

Då inledde jag med att höra om någon sett eller hört någonting så kunde vi kolla upp 
det på den. Och om vill googla någonting under lektionen så kan de kolla upp det, så 
smartboarden var alltid på. Och där fanns det sånger, ofta hade vi sångstund, och då 
kunde vi plocka fram dem och så sjöng de efter texten de såg där. 

Karin är den enda av de fem intervjuade lärarna som använt sociala medier i utbildningssyfte. 
Så fort Karin själv började använda Facebook 2007 startade hon en gemensam grupp för sin 
SFI-klass: ”då kunde vi lägga in länkar och de la in bilder med bildtexter och när vi hade 
studiebesök så låg allt där att visa.” Men då fanns inte alla funktioner på Facebook som finns 
idag (2017, min anm.) så det var inte så lätt att hantera grupperna. De länkade till Fronter från 
Facebook. Facebookanvändningen har sedan gått i vågor: 

Vi har använt det beroende på vilka elever vi har haft och vad de har behövt. Det som 
har varit bra är att det är roligt och socialt och det är ju språkutvecklande. De kunde 
skriva att ”vi ses på språkcaféet på biblioteket” eller prata om bilder som låg där. 

Genom Facebook fick eleverna vänner över språkgränserna. Men en förutsättning för 
inlärningen var förstås att de skrev på svenska.  

För åtta år sedan (år 2009) sökte Karins skola projektpengar och fick köpa in I-Pads. De gav 
många möjligheter menar hon: ”Ja, det finns ju program att ladda ner för egen språkträning 
även för dem med kort utbildning”. Eleverna använder I-padden också till projekt: ”vi har till 
exempel tagit med I-Pads på studiebesök och intervjuat folk på arbetsplatser och så går man 
hem och redovisar delar av intervjuerna och sammanfattar och så.” 

Eleverna använder också mobiltelefoner under lektionerna om de inte ringer och gör annat 
med dem.  När eleverna är inloggade och gör övningar över dator, mobil eller I-pad så blir det 
mycket självstudier, läraren får en handledande och coachande roll. Hon vill hålla sin egen 
taltid kort: ”det är inte meningen att jag ska prata mer än åtta minuter för då tappar de fokus. 
Man får handleda och flaxa omkring emellan eleverna när de jobbar”, säger hon.  Karin 
utvecklar hur hon ser att tekniken effektiviserar undervisningen:  
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När man kan tekniken så kanske man inte tänker så mycket på den, det är mer att alla 
sinnen blir involverade, man hör, ser och interagerar på samma gång. Det här aktiverar 
på ett annat sätt så det känns som det går snabbare med språket. Om jag ger en in-
struktion om att de ska berätta om något nästa dag på två minuter, då går de och söker 
på datorn eller på sin mobil. Det går ju mycket snabbare allting, det är klart man också 
kan plocka fram en bok och läsa en text, det har vi också gjort, och de kan läsa en text 
på datorn, men det känns som att det engagerar dem på något sätt att nu vill jag gå in 
och kolla på nyheter om det hänt något i mitt hemland och så.  

En utmaning som Karin upplevt med tekniken är när satsningar på den läggs ner. Efter 
nedläggningen av ”centrum för flexibelt lärande” så uppdateras inte längre kurserna på 
hemsidan ”digitala spåret” och till SFI-utbildningen Safir som sidan länkar till. Karin och 
hennes kollegor försöker men det är svårt att hinna uppdatera sidan:  

Nu har vi varken tid eller pengar till det där. Det var under en begränsad tid, men den 
används och den används ju i alla fall över 100 länder så att folk här idag tipsar om 
den, till exempel om de har en partner som ska flytta hit. 

Även om det är en självklarhet för Karin på Komvux att använda verktyg som smartboards, I-
pads och andra digitala verktyg så betonar hon värdet av att skola in från början så att 
eleverna tidigt får in vanan.  Karin menar att det finns teknikmotstånd i lärarkollegiet:  

Ja, det kan väl vara så att en del har något motstånd eller rädsla eller också tycker om 
att prata mycket själv eller kanske inte vågar släppa kontrollen riktigt, att man litar på 
att eleverna gör vad de ska och inte bara sitter på Facebook med arabiska för det får de 
ju inte göra på skoltid så att säga.  

Det kan också vara så att kommuner runt om i landet inte vill lägga pengar på att köpa in 
datorer och sådant men att ”där jag varit i Botkyrka och Salem så har vi tjatat och försökt hitta 
argument, att köpa in smartboard till exempel. Vi har sagt att det kommer skynda på 
resultaten, de kommer snabbare bli klara och så.” 

Att ha kollegor som också vill testa tekniken är också en förutsättning berättar hon: ”det gäller 
ju att hitta de som man arbetar bra tillsammans med, att det finns ett fint arbetslag … I flera år 
så var vi samma arbetslag på tre personer och de hade ett stort intresse för de här bitarna”.  

6.4 Eva på ABF 

Eva, 56, är SFI-lärare på ABF. Hon fick förkunskaper inom data då hon var kontorsvikarie på 
80-talet. Hon har ett webbpass i veckan på 1,5 timme avsatt för IKT, men hon använder också 
tekniken i den övriga undervisningen när hon ser behov av det.   

Evas skola har inte satsat på smartboard, där man bland annat samtidigt kan se anteckningar 
från lektionen och spara dem: ”men många fotar av sina anteckningar istället. Jag skriver 
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mycket på tavlan och ibland så fotar de av det och tar hem och det är bra”, säger hon och 
utvecklar:  

Sen har jag kontakt med en lärare i Finland, så vi kan spela via kahoot samtidigt.  
I samspelet med Finland då jobbade vi med Adobe connect, men då var det ljudet som 
krånglade eller nånting, vi skulle berätta om våra respektive länder, vi om Finland och 
de om Sverige. Men deras svenska var på lite högre nivå så mina elever förstod inte så 
mycket, det blev inte så bra.  

Eva ser fördelar med att använda I-pads istället för papper: ”Det är bra med ställen med gratis 
material som man kan hitta och som är tillgängligt hela tiden. Så istället för att dra kopior av 
ett formulär så kan de lika gärna fylla i på datorn.” Eleverna får även använda sina 
mobiltelefoner under lektionstid, men Eva poängterar att friheten att använda mobiltelefoner 
förutsätter ett elevansvar: ”Ja, de slår upp ord och sånt men det är svårt att avgöra om de sitter 
med sms eller Facebook eller något och då säger jag att Facebook får du hålla på med på 
rasten sen.” Hon tänker en stund och tillägger: ”Det finns ju många appar och de hittar själva i 
sin telefon så de kan träna på tunnelbanan bland annat.” ABF betalar 100 kronor i månaden 
för appen ”Svaapp”, vilket är ”ett digitalt läromedel som fokuserar på läsförmåga, 
läsförståelse, hörförståelse” (Elektronisk källa: https://svaapp.se/). Vid prenumeration kan alla 
skolans elever använda den. Via sin I-pad eller mobil kan eleverna arbeta mer självständigt 
och hitta sin nivå:  

Jag försöker lära dem att de kan göra mycket på nätet, de kan fortsätta hemma också. 
Fördelen är att man kan göra det om och om igen tills man känner sig klar. Gör de på 
papper så kanske de slänger det sen.  

Eva syftar då också på en hemsida som hon har utvecklat. Den har länkar och arbetsmaterial, 
som basgrammatik och ordföljd etcetera. Hon hänvisar sina elever till de länkar som bäst 
lämpar sig utifrån det tema eller det grammatikmoment som de håller på med. Det går att få 
de svenska övningarna på det språk man talar själv: ” här är vietnamesiska till exempel, om vi 
vill välja det som språk för att förklara den svenska grammatiken. Det finns väldigt många 
hemsidor men ingen som förklarar svenskan på olika språk.”  

Hemsidan med övningar underlättar inlärningen menar Eva på ABF.  Eleverna är ofta online 
även hemma och får repetera och sedan fortsätta utanför skolan: ”Istället för att ge dem 10 
papper så ger jag dem 3-4 länkar där de kan gå in och repetera kanske adjektivets 
komparation eller något liknande.”  

Sista timmen på fredagar är eleverna tröttare än annars. Eva använder sig då (men även annars 
också) av den interaktiva frågesporten Kahoot i undervisningen: ”Tävlingar är väldigt 
motiverande, det livar upp mycket.”. Eleverna skapar ett konto vilket är gratis och går sedan 
in med sina smartphones eller skolans I-pads. Eva har där konstruerat frågor med 
svarsalternativ och det syns på stora skärmen vid tavlan vilket svarsalternativ de väljer. “det är 
kul att det är interaktion mellan skärmen och mobilerna”, säger hon. Eva anpassar frågorna 
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efter den nivå de är på och efter det som eleverna i övrigt arbetar med just då. Ibland delar 
hon ut pris som belöning.  

Sen (När quizet är slut, min anm.) ser man de fem duktigaste, sen kommer vinnaren 
fram och den får ett chokladmynt. Jag vill inte hålla på så mycket med priser för det 
kan kännas barnsligt men ibland överraskar jag dem lite. 

Eva loggar in på skolans lärplattform Fronter och visar mig hur hon tydligt där har publicerat 
kunskapskraven så att ingen ska säga att de missat målen: ”Jag har lagt in vad man gör för 
olika veckor. om vi ser här för vecka 10 så har jag lagt in vad de ska göra på tisdagar till 
exempel”.  

Det är viktigt att inte särskilja IKT menar Eva: ”det är ett redskap som inte får överanvändas 
för sin egen skull”. En utmaning ligger i att få tid över till att lära ut hur man mejlar etcetera:  

Jo det är väldigt testinriktat SFI, de ska klara B, nationellt prov så snabbt som 
möjligt och då blir det lite stressigt med tid. Jag skulle vilja jobba med att lära 
dem det (mejl etcetera, min anm.) men då tänker jag att då stjäl jag ju tiden med 
själva språkinlärningen. 

Hon berättar också att hon inte har tid att driva några projekt eller något då familjelivet kräver 
mycket tid: ”jag kan inte göra någonting utöver min arbetstid.” 

6.5 Susanne på Hermods 

Susanne, 48, arbetar på Hermods. Hon har arbetat i 10 år på SFI på olika nivåer men parallellt 
drivit jobbtorg och startat IKT-projekt. Hon har också ordnat seminarier i språkpraktik och 
samhället.  Det är hennes positiva inställning till IT som driver henne i arbetet med IKT och 
att hon ser hur det underlättar med att möta eleven i sina behov.  

Det är ett bra komplement till det traditionella. Eleverna behöver alla sorts inlärnings-
metoder, både sitta själv och skriva, sitta och läsa i bok, hörövningar, och lyssna och 
diskutera sinsemellan och jobba med I-pad på olika sätt. 

Susanne på Hermods har två timmars ”webbtid” avsatt för sina elever en gång i veckan som 
en följd av att det ingår i läroplanen att de ska lära sig tekniken. Under en dag i veckan tar de 
fram sina I-pads som skolan nyligen har köpt in till en hel klass. Då arbetar de mycket med 
deras lärplattform Novo. ”Där finns alla möjliga spår för de olika nivåerna och hur mycket 
övningar som helst”, säger hon. 

Hermods köpte in smartboards 2010 och de har fått lite utbildning inom det området, men den 
används oftast inte och den skulle kunna användas mycket mer menar Susanne: ”Ibland har 
den använts på skolan för att visa saker på internet som youtubeklipp, men det finns 
jättemycket funktioner som aldrig använts”. 
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Susanne använder smartboarden på sina samhällsseminarier som hon har varje vecka, när de 
har gästföreläsare med powerpointpresentation, eller om vill visa film: ”Det är smidigt och 
bra för innan dess så hade vi ju overheadklass där vi visade overheadbilder och det är lite 
stökigt och känns lite stenålders”. Susanne väljer ofta I-pads istället för papper då det finns 
bra alternativ:    

Jag hade en elev som frågade om ”Tycka tänka, tro” och jag har några papper som går 
igenom det på ett bra sätt men jag hittade en väldigt bra webbsida istället där någon 
hade gjort väldigt bra övningar och då tog jag fram I-padsen och så fick alla sitta med 
det, dra meningar till rätt plats och såna saker. 

Susannes elever har även en bok som de utgår ifrån med tillhörande ljudfiler som de hittar i I-
padsen. När Susannes elever är inne och gör övningar på lärplattformen Novo vill en del 
jobba med sin egen mobil istället då de tycker det är smidigare. Mobiltelefonerna får gärna 
vara med i övrig undervisning: ”De kan man inte säga att de ska ta bort för där håller de på att 
slå upp ord, det är väldigt mycket att googla fakta och slå upp i lexin.” För tio år sedan var det 
annorlunda: ”Ja, när jag började jobba för 10 år sen då var det ”bort med mobilerna”. Hon 
menar att det idag är mer ett arbetsverktyg istället för att själva ta med ett eget lexikon.   

Arbetet med IKT genomsyrar hela undervisningen för Susanne, som ser hur det gynnar olika 
inlärningsstrategier: ”En del lär sig jättebra att ha det visuellt framför sig, att till exempel dra 
ett ord med fingret på en I-pad eller repetera saker 100 gånger.” Susanne vill vara flexibel och 
snabbt hitta övningar som passar eleverna, det är aldrig så att ”nu måste ni göra det här”, 
berättar hon och poängterar att alla ändå har olika behov.  

Lärplattformen Novo möter eleven på sin språknivå menar Susanne: ”Det finns ju övningar 
för alla, även de lägre nivåerna med, enkla övningar så det är ett bra verktyg”.  

Susanne lägger ut videos med information men det händer inte att hennes genomgångar där 
ersätter någon lektion. Susanne står aldrig en längre stund och pratar själv vid tavlan. Hon 
säger att hon istället ”briefar”:  

Jag har väldigt korta genomgångar. För de som är jätteduktiga, de har redan förstått 
och de som har svårare för det de behöver ändå mer tid, så det är bara bortkastat med 
långa monologer. 

En del lärare på Hermods låter eleverna välja om de vill sitta hemma eller i skolan på den tid 
som är avsatt för webb. Men den tiden bör hållas på skolan menar Susanne: ”Nej, så fritt vill 
inte jag ha det, utan jag vill ha dem här 8-14… jag tänker att om jag ska vara till stöd för dem 
när de har webb så vill jag ha dem på plats”.  

På Hermods är det en teknikavdelning på skolan som publicerar arbetsmaterial på 
lärplattformen Novo, exempelvis alfabetets- och uttalsövningar. Men det har varit lite 
teknikmotstånd berättar Susanne:   
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Ja, det blir ett stressmoment då datorer hänger sig och saker inte funkar, det är ju allt 
runtomkring också- man måste sätta in dem i arbetet runtomkring med inloggning och 
lära dem hur de ska hitta där. 

Det är fritt för Susannes elever att arbeta med Novo som de vill och hon märker stor skillnad 
på olika elevgrupper. Gemensamt är att de aktiveras när de själva börjar söka information och 
de tycker att lektionen blir roligare när de använder I-pad och appar: ”Det motiverar dem, när 
man sitter och gör övningar och ser att det blir rätt, det blir grönt så känner de ganska snabbt 
att de ser sin egen progression att ”nu kan jag det där”. 

7. Sammanfattning av intervjuerna  

Här följer en kort sammanfattning av intervjuerna efter de två huvudfrågeställningarna i 
syftet, dels vad som motiverar lärarna och dels vilka metoder och verktyg som används. 
Nedan ges ett sammandrag, för mer detaljerad information, se intervjuerna ovan.  

7.1 Därför använder lärarna IKT i undervisningen   

Det finns flera gemensamma nämnare mellan lärarna när det gäller varför de arbetar IKT. 
Gemensamt är att de har ett intresse för tekniken och har en vilja att experimentera med den. 
Detta har varit en drivkraft till att de började använda datorer som undervisningsmaterial. 
Samtliga hänvisar också till Skolverkets styrdokument och/eller rapporter, där det finns 
tydliga formuleringar om hur och varför IKT bör tillämpas. Det är olika huruvida läraren får 
stöd uppifrån, en lärare har tagit del av IT-satsningar, en annan upplever stor uppmuntran från 
rektorn, medan en annan mer eller mindre från eget håll initierat arbetet med IKT.   

Lärarna använder IKT som inspirationskälla, en materialsamling och arena för 
kommunikation. De upplever en självständighet hos eleven när denne arbetar med uppgifter 
via tekniska verktyg som I-pads, telefon, eller dator.  De ser också att eleverna blir mer 
motiverade när de själva tar tag i sitt lärande, något som i sin tur också skapar en motivation 
hos lärarna att arbeta med IKT.  

En annan orsak till arbetet med IKT är tidsfaktorn, då eleverna själva arbetar sparar läraren på 
sin egen röst och kan lägga tid på annat, som att coacha dem i deras självständiga arbete. Med 
lärplattformarna kan eleverna få respons fortlöpande, i forum eller via Skype. En lärare tog 
denna möjlighet så långt att responsen på inlämningarna digitalt till slut ersatte en rättning på 
varje inlämning för sig. Hon ansåg att det också befriade eleven från massa rödmarkeringar, 
vilket hon menar bara gör eleven nedslagen. Med en samlad bedömning som ”du behöver öva 
mer på ordföljd”, blir eleven mer motiverad och slipper att se massa röda streck på 
inlämningen. Två av lärarna nämner också en ekonomisk vinst, då de har varit sjuka, eller 
kommer för sent så finns materialen där för eleverna att ta del av. Därför har skolan ibland 
sluppit att ringa in en vikarie, då en publicerad lektion på lärplattformen kan ersätta den 
ordinarie lektionen.  
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När eleverna går till datasalen, eller får googla på sin telefon, eller spelar quiz i klassrummet 
så blir de motiverade. Det skapar mer intresse att själv vilja undersöka något och googla upp 
det än att få en text som man ”måste” läsa. Att motivera trötta elever skapar en positiv 
inställning till lärandet, menar lärarna.  

Samtliga lärare berättar om att de tekniska plattformarna gör undervisningen mer flexibel. 
Exempelvis kan de starta smartboarden vid behov eller snabbt hitta övningar på I-pads som 
passar eleverna.  Tre av lärarna nämner ordet ”coacha” istället för att undervisa. Lärarrollen 
blir förändrad menar de, istället för att bara stå och prata själva och hålla monolog får läraren 
en handledande och coachande roll. En nämner att eleverna tappar fokus om hon pratar för 
länge, och att det istället är bättre att gå runt bland eleverna då de bedriver självstudier.  

7.1.1 IKT som främjande för språkutvecklingen 

Som nämnts ovan ser lärarna en ökad självständighet med skoluppgifterna då de arbetar med 
digitala verktyg. När eleven blir aktiv i sin kommunikation gynnas språkinlärningen på olika 
sätt anser lärarna. Samtliga nämner repetition som en vinst med IKT, exempelvis kan eleven 
ta del av verbens former på olika sätt men med samma innehåll. När eleven kan gå tillbaka 
och lyssna flera gånger på en inspelad föreläsning eller i ett publicerat material exempelvis 
skapas stora chanser till både repetition och förberedelser inför lektioner.  

Samtliga lärare pekar på att tekniken gör eleven oberoende av tid och rum; de kan öva på väg 
till skolan i sin mobil, de kan titta på en lektion hemma som läraren publicerat på lärplattfor-
men. Elever får genom IKT möjlighet att bygga upp ett språk i både informella och formella 
sammanhang. Via Skype, forum på lärplattformen, möter eleven lärare och klasskamrater där 
de får träna på svenska. Genom programmet word kan de öva på att skriva insändare, person-
liga brev eller andra olika genrer.  

Men för att IKT ska bidra till en ökad språkinlärning, gäller det att hela tiden ha det 
pedagogiska tänket, tekniken ska vara medium för inlärningen och inte användas ”bara för 
att”. Detta berättar alla lärare mer eller mindre ingående om. Det gäller att hela tiden hitta 
olika sätt att kommunicera på som stärker lärandet, och inte bara ”skicka ett mejl”, eller ”sätt 
på datorn och skriv lite”, som en lärare sade. Det är också olika hur de tänker kring att lära sig 
tekniken i sig (som att mejla, använda dator, etcetera). En lärare menar att färdigheter om hur 
man använder tekniken kommer som en bonus under arbetet med IKT, medan en annan menar 
att hon inte har tid att gå igenom sådant separat då det stjäl tid från språkundervisningen.   

Appar och övningar på hemsidor, i I-pads etcetera finns i olika språknivåer. På det sättet skap-
as också ett flexibelt lärande när eleverna själva kan välja nivå. Undervisningen blir indivi-
danpassad och när de får direkt respons på sina svar, exempelvis genom quiz, eller i chatt i 
forum ökar deras självförtroende då de direkt ser sin egen potential. Två lärare nämner också 
fördelen att de hela tiden kan titta på kursplanen, den ligger fast publicerat på lärplattformen. 
På så sätt kan de inte skylla på att de missat målet med kursen. En lärare betonar särskilt att 
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olika lärostilar gynnas då eleverna själva kan avgöra hur och när de ska ta del av materialen 
som finns samlat. En del elever kanske lär sig genom att fråga mycket på lektionen, medan 
andra lär sig mer av att gå in på lärplattformen och förbereda sig inför lektionen.   

Just Word berättar en lärare mer detaljerat om i sammanhanget språkinlärning. I programmet 
kan eleverna snabbt själva se när de stavar fel och de kan slå upp synonymer och hitta en 
variation i språket genom att pröva sig fram. Återigen behöver läraren här handleda och 
guida. Samma lärare menar att det också är möjligt att följa elevernas språkutveckling i den 
digitala kontexten, då hon exempelvis i diskussionsforum såg ”att de började skriva längre 
och längre meningar, meningarna blev mer varierande och jag såg hur ordförrådet 
utvecklades”. 

En av de fem lärarna har använt Facebook i språkutvecklande syfte, då det är ”roligt och 
socialt” och därmed leder till en naturlig utveckling av språket. På Facebook kunde eleverna 
prata om bilder som låg där eller om de skulle träffas någonstans På så sätt fick eleverna 
vänner över språkgränserna.  

Fyra av fem lärare använder I-pads, om än i olika grad. Med I-pads kan elever ladda ner 
program för egen språkträning, vilket gynnar även de med kort utbildning. I-padden har 
använts i språkutvecklande projekt av en lärare, då elever tagit med dem ut på studiebesök för 
att göra intervjuer och sedan redigera och redovisa dem digitalt.   

En lärare utvecklar det faktum att tekniken möjliggör utveckling av alla elevens sinnen, ”man 
hör, ser och interagerar på samma gång”, säger hon och pekar på att det gör eleven aktiv på ett 
sätt som gör att hon upplever att elevens språkutveckling går snabbare framåt.  

En av nämnda anledningar till att lärarna arbetar med IKT är att eleven blir motiverad då de 
aktiveras och får ta egna initiativ. Detta bidrar också till ökad språkinlärning enligt lärarna, 
när eleven finner mening med något – som att googla på händelser i hemlandet – blir de 
motiverade att skriva och läsa.  En annan del av språkutveckling är att bli medveten om sin 
egen språkutveckling. Detta menar Daniel att hans veckosamtal på Skype bidrar till. Samtalet 
spelas in och Daniel mejlar sedan ljudfilen: ”Sen ber jag dem kommentera sin egen nivå i 
svenska och ber dem reflektera själva över sin utvecklingsnivå, styrkor och svagheter.” 

7.2 Dessa verktyg använder lärarna  

I följande text sammanfattas vilka digitala verktyg/plattformar som lärarna använder. De är: 
Smartboard, lärplattformar, hemsidor, I-pads, mobiltelefoner, appar, Facebook, kahoot, dato-
rer, word, Skype, internetforum. 

Smartboard 
Två av de fem intervjuade lärarna använder smartboard flitigt i klassrumsundervisningen: 
Daniel på SIFA och Karin på Komvux. Susanne på Hermods använder smartboard mer sällan, 
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då främst för att visa saker på internet, som klipp på youtube, men att det ”finns jättemycket 
funktioner som aldrig använts”.  

Daniel och Karin berättar att verktyget är smidigt då det går att arbeta med texter så att alla 
ser vad som görs, och att det går att spara texten och publicera på lärplattformen senare, ”det 
blir som en smartphone men på skärmen”, berättar Daniel.   

Lärplattformar  
Samtliga lärare använder någon av lärplattformarna: Novo, Fronter, Moodle och It´slearning. 
Daniel på SIFA bedriver både distans- och ordinär undervisning. För distansundervisningen 
blir lärplattformen (Moodle) avgörande då det är där elever och lärare träffas. Där har de en 
inlämningsyta så att Daniel kan se varje elevs texter och muntliga inlämningar. I Moodle läser 
även eleverna in dikter för uttalsträning. Daniel skickar sedan feedback via ljud eller text på 
mejl eller i Moodle.  De kan också skicka sina svar på en uppgift via en ljudfil och så skickar 
Daniel respons på det. I Moodle lämnar elever inte bara in texter utan de kan också skriva om 
uppgifterna i ett forum och svara varandra.  

Daniels ordinarie klass har också en sida i Moodle. Där finns kursplan, kursinformation och 
veckoplanering. De får också se vad de ska jobba med under veckan, något som ger eleverna 
en förförståelse för kommande undervisning.  

Susanne på Hermods använder lärplattformen Novo. En dag i veckan tar Susannes elever 
fram sina I-pads som skolan nyligen har köpt in, och då arbetar de mycket med Novo, med 
olika övningar för olika nivåer.  Susanne har två timmars ”webbtid” avsatt för sina elever en 
gång i veckan, som en följd av att det ingår i läroplanen att de ska lära sig tekniken.  

Karin på Komvux har länge arbetat med Fronter, i början i samband med webbsatsningen 
ITIS (informationsteknik i skolan, år 99-02). Där publicerade hon lektioner och konferenser. 
Hon tog med sig sina kunskaper till framtida undervisning och publicerar små minilektioner 
och ljudfiler.  

Eva på ABF har också Fronter. Hon pekar på fördelen med att det går att publicera 
kunskapskraven, så att dessa blir tydliga för eleven. De kan också logga in och titta vad de ska 
göra kommande veckor. 

Arezo använder Lernias lärplattform It´slearning. Den kommer till en varierad användning då 
hon förutom inlämningsytan har diskussionsforum och inspelade lektioner.  

Hemsidor 
Karin tog del av flera IT-satsningar under den ”digitala vågen” på 90-talet. Hon var genom 
projektet ”flexibelt lärande” med och startade hemsidan ”digitala spåret”, en plattform med 
länkar och ljudfiler. På sidan finns det länkar och övningar på olika nivåer, samt läs- och 
hörförståelse.  
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Eva, 56 på ABF, har också hon utvecklat en hemsida med länkar och arbetsmaterial, som 
basgrammatik, ordföljd etcetera. Hon hänvisar sina elever till de länkar som bäst lämpar sig 
utifrån det tema eller det grammatikmoment som de håller på med. Det går att få de svenska 
övningarna på det språk man talar själv.  

I-pads 
Samtliga lärare använder I-pads, men i olika utsträckning. Huvudanvändningen är appar som 
går att ladda ner.  

Mobiltelefoner 
Mobiltelefoner får eleverna använda fritt av samtliga lärare om än under vissa premisser (om 
de inte ringer, använder sociala medier på sitt språk etcetera.). Alla lärare låter eleverna få 
använda sina egna mobiltelefoner under lektionstid och alla är positiva till det i olika grad. De 
nämner fördelar som att eleverna kan slå upp ord och inte behöver ta med sig lexikon som 
”förr i tiden”. Att använda mobiltelefonen säger en lärare är ”en självklarhet…/det är ju så alla 
söker efter ord”, en annan  sade att ”de blev så glada över att få använda sin telefon i 
klassrummet och så länge du har ett pedagogiskt syfte med det hela: ”Why not”?” 

En annan lärare betonar dock att de inte får sitta och ringa och göra annat med dem, detta är 
enligt en annan lärare svårt att kontrollera. Men samtliga är positiva till mobilanvändning som 
arbetsverktyg: ”De kan man inte säga att de ska ta bort för där håller de på att slå upp ord, det 
är väldigt mycket att googla fakta och slå upp i lexin”, berättar en lärare.  

Appar 
Både mobiltelefoner och I-pads ger möjlighet att ladda ner språktränande appar.  

Facebook 
Karin på Komvux är den av de fem intervjuade lärarna som använt sociala medier i 
undervisningen Det var när hon själv började använda Facebook 2007 som hon började väva 
in det i klassrumsundervisningen. På Facebook publicerar de länkar och lägger in bilder med 
bildtexter samt skriver om studiebesök de varit på med mera. 

Kahoot  
Eva på ABF använder sig av den interaktiva frågesporten Kahoot i undervisningen. Eleverna 
skapar ett konto vilket är gratis och går sedan in med sina smartphones eller skolans I-pads. 
Eva har där konstruerat frågor med svarsalternativ och det syns på stora skärmen vid tavlan 
vilket svarsalternativ de väljer.  

Datorer 
Samtliga lärare använder datorer. Där kan eleverna skriva olika typer av texter i word, besöka 
hemsidor, googla, slå upp ord, gå in på internetforum med mera.  

Skype 
Daniel på SIFA löser uppgifter tillsammans med sina elever, både i grupp och med varje 
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enskild elev. Det gör han varje vecka. Och som en del av distansundervisningen möter han 
eleverna för en individuell genomgång.  

7.2.1 Utmaningar med IKT-användningen  

Även om lärarna överlag är positiva och ser många möjligheter med IKT-användningen stöter 
de också på motgångar. Det handlar dels om tidsaspekten, att de önskar mer tid till att 
exempelvis jobba mer inom sociala medier eller att lära ut datakunskap.  

Det handlar också om när satsningar läggs ner och påbörjade projekt tunnas ut och kurser på 
hemsidor slutar uppdateras. Det kan också finnas ett motstånd bland kollegor, och att då samla 
mod och övertyga kollegor om de pedagogiska vinningarna med IKT kräver energi och tid. 

Lärarna i studien återkommer till värdet av att erinra sig de pedagogiska målen när eleverna 
använder tekniken. IKT ska vara ett redskap som inte ska överanvändas för sin egen skull, 
som Arezo uttrycker: ”utmaningen är att du som lärare behöver ha koll på vad det är för saker 
de ska lära sig, vad är det för mål i kursen?” 

Andra utmaningar är när det uppstår teknikmotstånd i lärarkollegiet. Exempelvis upplever 
Susanne på Hermods att det blir ett stressmoment när datorer hänger sig eller när eleverna 
behöver sättas in i inloggning och hur de ska navigera på lärplattformen. Även om det är en 
självklarhet för Karin på Komvux att använda verktyg som ”digitala spåret” är det ändå 
väldigt viktigt att skola in från början så att eleverna tidigt får in datavanan.   

Hon kan möta ett teknikmotstånd i lärarkollegioet då lärare inte vågar släppa kontrollen. En 
motsatt utmaning är då det saknas datorer och lärare efterfrågar detta från ledningen.   

8. Diskussion 

Syftet med studien har varit att studera svenska som andraspråklärares arbete med IKT i 
undervisningen. Fokus i uppsatsen ligger på hur det kommer sig att läraren arbetar med IKT, 
hur de tänker och reflekterar kring sin egna digitala användning samt vilka medium och 
verktyg som används. Detta har undersökts genom fem semikvalitativa intervjuer med fem 
svenska som andraspråkslärare. I denna diskussion ges en diskussion om det undersökningen 
kom fram till.  

Del 1 av syftet – varför läraren arbetar med IKT  

Informationstekniken är en så integrerad del av hela samhället och skolan skulle därför bli en 
märklig arena om den stängde ute IKT helt enligt min uppfattning. Ändå är det ju inte tydligt 
och självklart hur skolan och lärare tillämpar dagens möjligheter till fler sätt att kommunicera 
på. För att få en inblick över hur lärare reflekterar kring sin användning av IKT i 
undervisningen valde jag att ställa frågor till lärarna om vad som motiverar dem att använda 
IKT och på vilket sätt de ser att det gynnar elevens lärprocesser. Det blev väldigt tydligt under 
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samtliga intervjuer att de har ett teknikintresse och en vilja att prova på nytt inom IKT med 
målet att skapa en mer meningsfull undervisning. Enligt min uppfattning visar detta på en 
vilja hos lärarna att möta elevernas egna språkpraktiker utanför skolan vilket 
språkforskningen idag ser goda effekter av. Olin-Scheller (2008: 138) framhåller att 
diskrepansen mellan skolans uttryckssätt och omvärlden inte får bli för stor. Då riskerar 
elevens motivation att utebli: ”pedagogen bör välja medium vars innehåll väcker ett starkt 
känslomässigt engagemang”, skriver hon. I samtliga intervjuer lyser det igenom att tekniken 
bidrar till en lust att lära. Med tekniska plattformar når eleverna varandra och sina lärare 
oberoende av tid och rum och det skapas en motivation när de får använda sig av verktyg som 
de är bekanta med utanför skolan. Lundqvist et al. (2014: 24) menar att inlärningen gynnas av 
ett äkta intresse för elevernas livsvärld. Av intervjuerna framgår det på olika sätt att tekniken 
bidrar till detta. Det är mer motiverande för eleven att samtala och skriva om ämnen de kan 
relatera till menar lärarna och hänvisar bland annat till research via Google, appar som speglar 
deras vardag, chatt för att diskutera aktuella händelser etcetera.  Lärarna arbetar också med 
IKT då de ser språkfrämjande fördelar. Samtliga nämner att eleverna enkelt kan repetera 
material då det bara är att gå in på lärplattformen för att läsa fler gånger. De menar även att 
IKT gynnar olika inlärstilar samt att de kan hitta sin egen nivå och därmed få en mer 
individanpassad undervisning. Eleverna får en stärkt språkmedvetenhet och känner ett ökat 
ansvar då de själva ska söka information, eller lämna in och läsa andras texter på dator.  
Samtliga lärare beskriver att de blir mer flexibla i sin roll då studiematerial och 
inlämningsytor möjliggör ett mer självständigt elevdeltagande.  Det möjliggör för lärare att 
vid sjukdom hänvisa till lektioner på lärplattformar. Lärarna har fått mersmak att fortsätta 
experimentera när de sett hur eleverna motiveras när de lär sig att hantera och utnyttja 
tekniken. 

Frågan är om lärare ens kan välja bort digital teknik i sin undervisning, då det är så markerat i 
styrdokumenten att lärare ska jobba med detta. Är kanske skolverket för optimistisk i sin tro 
på läraren? För det framkom faktiskt av tre av de fem intervjuade lärarna att de upplevde sig 
ensamma i kollegiet med att använda IKT, i alla fall i den utsträckning de gjorde. Här 
hänvisade de bland annat till ett teknikmotstånd, som en lärare uttryckte det: ”det kan väl vara 
så att en del har något motstånd eller rädsla eller också tycker om att prata mycket själv eller kanske 

inte vågar släppa kontrollen riktigt”. Kanske är lärarna rädda att eleverna ska missa 
lärandemålen, att fokus flyttas till tekniska verktyg när fokus borde vara på skolkunskaperna? 
Efter att jag intervjuat dessa fem teknikintresserade lärarna har min uppfattning förstärkts om 
att det går att inhämta kunskaper via tekniska plattformar, även om lärandemålen måste vara 
central som alltid. Jag kan ana att det ger fler fördelar att lära sig via datorer eller andra 
verktyg då eleven också får kreativa och analytiska färdigheter eftersom denne måste tänka på 
olika sätt för att exempelvis göra en presentation med text, ljud och bild i samverkan.  

Enligt mig är det intressant om det är så att de lärare som arbetar med IKT i sin undervisning 
har vissa personliga egenskaper som på ett fördelaktigt sätt gynnar att arbeta med IKT. Empati 
är en egenskap läraren behöver för att utveckla undervisningen så att eleven får makt över sitt 
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lärande enligt Lundqvist et al ((2014: 104). Lärarna i denna studie berättar om hur trötta 
elever fick en ny energi av att arbeta på digitala plattformar, detta kanske indikerar att dessa 
lärare har en empati, då de faktiskt utgår ifrån elevens intressen istället för att ”köra sitt eget 
race”. Möjligtvis är mod också en sådan egenskap hos den lärare som gärna arbetar med IKT i 
undervisningen, att det gäller att våga släppa in världen utanför och anpassa utbildningen efter 
dagens globaliserade värld, där vi som Selander (2017: 25) skriver ”… inte längre endast är 
beroende av det talade och skrivna ordet utan också av multimodala och (integrerade) 
multimediala framställningar.”  

Samtliga lärare använder IKT varje vecka, en del dagligen och sättet de jobbar på skiljer sig åt 
men de har också flera gemensamma motiv.  Samtliga lärare använder multimediala verktyg 
som en inspirationskälla, en materialsamling och arena för kommunikation. Det bäddar därför 
för många möjligheter, dels kan jag som lärare samla mina material någonstans, jag kan följa 
hur de skriver via sina inlämningar på plattformen och jag kan hitta inspiration till lärande 
genom appar/språkutvecklande hemsidor etcetera.  

Jag kunde märka att lärarna hade enklare att finna svar på frågan om teknikens möjligheter än 
om dess hinder, och det märktes ett engagemang på intervjupersonernas tonfall och 
kroppspråk när de pratade om hur stämningen lättades upp när skrivtavlan startade eller när 
eleverna gick till datasalen. Samtliga lärare återkom till det faktum att de märker att elevens 
motivation till lärande ökar då de får mer inflytande över lärprocessen. Kanske smittar 
elevens engagemang av sig på läraren, för deras egna engagemang verkar vara motorn i IKT-
arbetet. Alla lärare var medvetna om uppdraget att förbereda eleverna för den digitala 
verkligheten och frågan är inte om utan hur olika plattformar ska användas.  

Lärarna berättar att de får en mer coachande och stöttande roll genom sitt IKT-arbete än då de 
står ensamma och talar vid tavlan. De stödjer eleverna istället för att styra dem vilket 
Lindberg (2005) förespråkar då hon menar att för mycket lärartaltid tar bort möjligheter till 
språkutvecklande aktiviteter. Det tycks utav intervjuerna som att IKT har bidragit till att våga 
släppa in eleverna mer och låta dem få mer taltid, vilket är en praktisk tillämpning av det 
sociala lärandeperspektivet. Då eleverna kommunicerar i forum, via Skype, i spel med 
varandra etcetera, så ingår språket i ett sammanhang, samtidigt som olika modaliteter 
samverkar.  

Flera forskare anför i dagens syn på språkinlärning i en social kontext att naturlig 
språkkontakt borde vara utgångspunkten i språkinlärningen. Vid sidan av en formell inlärning 
präglad av förklaringar och grammatiska regler bör pedagogen lyfta fram elevernas 
kommunikativa erfarenheter. Intervjupersonerna berättar att eleverna tränas i den ”naturliga 
dialogen” på forum, sociala medier eller Skype. Vidare förs det naturliga samtalet in i 
undervisningen då elever får göra intervjuer med människor ute på torg, bibliotek etcetera, 
som en del av lärarna berättat om. Skillnaden är bara att de kan presentera detta digitalt. 
Fördelen med IKT är att det ger en effektiv träning i informella såväl som i formella texter, då 
eleverna får skriva via många olika medium och för olika målgrupper. Kanske blir det som 
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många forskare hänvisat till som naturligt samtal förflyttat från caféer eller andra miljöer för 
fysiska träffar till nätforum och sociala medier?  

Samtidigt som IKT aktiverar och motiverar eleverna gör den läraren mer flexibel i sin roll. De 
arbetar med IKT i syfte att ”liva upp det hela lite” som en lärare sade: det händer något annat 
när I-padsen kommer fram eller när eleverna går till datasalen, det blir en dynamik när inte 
enbart läraren pratar. Därför ser de det som självklart att eleven exempelvis får ha sin privata 
mobil som stöd i inlärningen. Det ökade engagemanget hos eleverna har gett samtliga lärare 
mersmak att fortsätta använda teknik. Men de vill inte ersätta traditionella verktyg helt, utan 
IT används som ett komplement till undervisningen och tillåter lärarna att utveckla sina 
arbetssätt. Oldsjö anför i Hranstinski (2013: 25) att vi snart kommer att tala om IT som ett 
verktyg för att främja lärandet istället för att säga ”IT i undervisningen”. Så säger dessa lärare 
i intervjustudien, i skriven stund 4 år senare, tekniken är ett av många sätt till 
kunskapsinhämtning mer än att ”nu har vi en timme då vi jobbar med datorer”.  

Läroplanen bygger på en sociokulturell lärandesyn som innebär att lärande sker i interaktion 
med andra. Möjlighet att utgå från sina erfarenheter och sitt tänkande är också en viktig del i 
den egna lärprocessen (Nygårds & Raymonds 2016: 27). Lärarna är medvetna om läroplaner 
och/eller andra styrdokument och refererar till dem när det gäller IKT i verksamheten. En 
lärare uttrycker det såhär: ”Det står väldigt tydligt då man läser läroplanen att det ska vara 
varierande arbetsformer och studierna ska vara anpassade utifrån elevernas erfarenheter och 
situation.”  Att lärarna med glädje hänvisar till kursplaner och styrdokument är nog för att de 
själva tillämpar IKT i undervisningen i den utsträckning de gör. Enligt min uppfattning 
behöver mötet med IKT komma ifrån läraren själva och det saknas ofta fortbildning och 
instruktioner för hur något kan läras ut via digitala hjälpmedel. För utan det hjälper det föga 
med miljonsatsningar på datorer i skolan och tydligare formuleringar om digitala krav i 
kursplaner.  

Del 2 av syftet – Arbetsmetoder, verktyg och utmaningar 

Det jag kan uppleva efter att ha genomfört denna studie är hur värdefullt det är att läraren 
själv är trygg i sin IKT-användning, för med det kommer en lust och vilja att använda tekniska 
apparater som pedagogiska hjälpmedel. Samtliga lärare i denna studie är bekväma i sin 
teknikanvändning och de vill också ha utrymme och tid att utforska vad mer de kan göra för 
berika sin undervisning med tekniken. Detta upplevde de sig som mer eller mindre ensamma 
om i deras respektive skolor. I anslutning till det tänker jag på när jag gjorde det strategiska 
urvalet och lät rektorn ge mig tips på lärare som var insatt på området (det är relevant att höra 
med lärare insatta inom IKT för att få svar på det jag undersöker). Rektorerna kunde snabbt 
hitta ett specifikt namn på den som var insatt inom IKT. Är det rimligt att en eller ett fåtal 
eldsjälar ska vara den ledande i IKT-arbetet inom respektive skola? Enligt min uppfattning 
behövs det fortbildning så att samtliga lärare känner en sådan trygghet inför IKT som dessa 
lärare gör. Det är inte bara verktygen som är i centrum utan läraren har en oerhört viktig roll 
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för det är ju de som ska kunna använda I-pads, internet, lärplattformar etcetera på bästa 
möjliga pedagogiska sätt.  

Lärarna i denna studie har förstått att teknologin inte bara är en trend utan att det är framtiden. 
De låter eleverna själva få välja vart och hur de kommunicerar, om det är via mobil på väg till 
skolan, eller om de tittar på en föreläsning hemma. De berättar att det blir lättare för eleverna 
att arbeta i sin egen takt och att undervisningen därmed blir individanpassad. Samtidigt ges en 
möjlighet till att uttrycka sig på många olika sätt vilket gynnar olika skrivsätt och eleven får 
stöd i sin språkutveckling när de bygger upp språket i en social kontext såsom i 
chattar/diskussionsforum.  

Enligt min uppfattning är det intressant att det finns en samstämmighet hos lärarna när det 
gäller vilka språkutvecklande fördelar de ser att IKT bidrar med. Lärarna menar att datorer, 
mobiltelefoner, I-pads etcetera kan användas till att hitta förmågor hos eleverna och att dessa 
verktyg gör dem mer motiverade och mer aktiva. Lärarna har också tillämpat verktygen så att 
det skapas möjlighet för ökad samverkan elever emellan. Samtliga lärare nämner hur 
värdefulla verktygen är när det gäller att gynna repetition av exempelvis instuderingsmaterial 
och att varje elev kan använda den arbetsmetod som bäst passar dennes inlärstil.  

Det finns både likheter och skillnader i vilka verktyg inom IKT som lärarna använder och hur 
de arbetar med dessa. De använder lärplattformar (med ljudfiler, länkar, forum), appar, 
kahoot, hemsidor, word, sociala forum, diskussionsforum, videos, smartboard etcetera. Det är 
troligtvis ingen slump att de verktyg som samtliga lärare använder är de som är mest 
förekommande utanför skolkontexten, som datorer, I-pads och mobiltelefoner. Endast en 
lärare arbetade frekvent med smartboard, vilket är ett mer okänt verktyg utanför 
skolkontexten.  

Även om lärarna också använder olika typer av program och verktyg så finns det en röd tråd , 
nämligen den att de ser det digitala som ett verktyg för att förverkliga sina pedagogiska idéer. 
De låter exempelvis samtliga elever ha sina privata mobiltelefoner till hands på lektionerna, 
som ett verktyg för lärande och inte i termer av att ”förbjuda” eller ”tillåta”. Detta upplever de 
sig vara relativt ensamma om bland sina kollegor.   

Utmaningarna de upplever handlar om teknikmotstånd i lärarkollegiet. Det finns också en 
tidsfaktor som innebär att de inte alltid hinner utveckla sitt IKT-arbete. En annan utmaning är 
den när projekt läggs ner. Det handlar också om att hålla kunskapskraven levande, att hitta ett 
arbetssätt i undervisningen som gör att eleverna klarar av målen samtidigt som de erbjuds 
varierade arbetsformer inom digital teknik.  En ytterligare utmaning är att det finns en risk att 
det börjar strula med tekniken: ”har du rätt tekniska tillbehör, vad händer om det strular? Man 
får ha tålamod, allting är inte perfekt i början”, som en lärare uttrycker det. I början kan det 
upplevas särskilt tufft då material saknas, men sen när de har materialet så tar lärarna det till 
dina nya klasser.  
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Enligt mig så gör studien det tydligt att språkundervisningen blir mer varierad då andra medel 
än papper och penna används. Denna variation tycks göra undervisningen mer meningsfull för 
både lärare och elever. Det finns en startsträcka i att komma igång med IKT, men de 
intervjuade lärarna i studien skulle nog samtliga hålla med om Basarans motto som även är 
utskrivet i teoridelen: ”man behöver inte lära sig för att börja använda teknik, men man 
behöver börja använda teknik för att lära sig” (Basaran 2016: 45).  

Framtida forskning 
Det skulle vara intressant att se hur språkutvecklingen påverkas då den inte sker i en ”äkta 
miljö” utan via forum etcetera på nätet. Hur naturlig är dialogen när den inte sker i fysiska 
miljöer som bibliotek, sjukhus, butik? Vidare skulle man kvantitativt kunna belysa hur lärare 
mer generellt arbetar med informations- och kommunikationsteknik för att ge en mer 
heltäckande bild av vilka verktyg och metoder som används.  
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Här nedan är frågeformuläret som intervjun med de fem lärarna utgick ifrån:  

Hur motiverar du ditt arbete med IKT? 

 Varför arbetar du med IKT?  

 Vad driver dig i ditt arbete med IKT? 

 Hur länge har du jobbat med IKT?  

 Hur kommer det sig att du började?  

 Hur ser du att IKT gynnar elevens språkutveckling?  

På vilket sätt arbetar ni med IKT?  

 Vilka verktyg används (program/teknik)?  

 Vilka metoder inom IKT används? 

 Hur mycket IKT arbetar ni med per vecka och vad beror det på?   

 Hur skiljer sig arbetet med IKT mellan olika elevgrupper?  

 Vilka möjligheter och hinder ser du i arbetet med IKT? 

 


