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Sammanfattning 

Forskning inom den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI) är småskalig. 

På de senaste åren har behovet av SFI-undervisning och kompetenta lärare ökat. Utbildningen ska 

förbereda eleverna att delta i samhället och en av de viktigaste kompetenserna är den digitala 

kompetensen. Skolor arbetar därför med digital teknik för att motverka den digitala klyftan som 

ökat i samhället. Uppsatsen fokuserar kring ämnet digital teknik kopplat till språkundervisning. 

I denna studie undersöks vad vuxna elever i SFI uttrycker om sin digitala kompetens som är en 

del av den svenska språkundervisningen i förhållande till den digitala klyftan. Detta ger lärare en 

insyn i hur elever tänker kring teknikanvändning i sin språkutbildning och en ökad kunskap, vilket 

bidrar till bättre undervisning. 

Intervjuer har utförts bland nio SFI-elever på en skola i mellan Sverige för att ta reda på deras 

tankar och erfarenheter om användandet av digital teknik i sin språkinlärning i och utanför 

klassrummet. Materialbearbetningen har analyserats genom en tematisk analysmetod, där 

intervjusvaren organiserats in i olika teman. Uppsatsens huvudteman är: tekniktillgångarna, 

teknikanvändningarna och digital teknik kopplat till kursplanen för SFI. 

Resultatet visar att SFI-elever inte alltid har tekniktillgänglighet hemifrån och behöver därmed 

stöd från skolan. Skolan har surfplattor men inga fungerande datorer, vilket gör att eleverna inte 

ges möjlighet att lära sig eller träna sig i att använda dator. Vidare arbetar skolan mer traditionellt, 

där läraren har klassrumsgenomgångar. Digital teknik används för att översätta ord, visa bilder och 

skriva texter. Dock använder inte eleverna tekniken för att uttrycka sig multimodalt eller designa 

sitt eget lärande. 

Konklusionen är att läraren behöver vara utbildad i hur digital teknik används i 

språkutbildningen. Det räcker inte med att eleverna använder teknik under lektionen, utan 

undervisningen och arbetssättet behöver också förändras. Det krävs att lärarna får ett nytt 

perspektiv på vad det innebär att lära sig i en digital lärmiljö. 

För vidare forskning är det av stort intresse att fortsätta undersöka lärarens tankar och 

erfarenheter om ämnet digital teknik i undervisningen. 
 
Nyckelord: digital teknik, digital kompetens, den digitala klyftan, design för lärande, 
fenomenografi, tematisk analys, svenska för invandrare, SFI, kurs D. 
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1 Inledning 

Finns det risker att elever på svenska för invandrare (SFI) hamnar efter i den digitala utvecklingen? 

Den senaste tiden har Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar, vilket har medfört en större 

inströmning till utbildningen i SFI. I en rapport från Länsstyrelserna (2018, ss. 10–11) anges det att 

i många kommuner ökar både kötiderna och antal elever i SFI-undervisningen samtidigt som det 

fortsätter att råda lärarbrist och platsbrist för utbildningen. Detta gör att SFI blir väldigt aktuell. 

Utbildningen syftar till att ge eleven grundläggande språkkunskaper som både ska hjälpa dem att 

kommunicera och att aktivt kunna delta i vardags-, arbets- och samhällsliv (Skolverket, 2012a, s. 

7). I Skolverkets kommentarer för kursplanen står det att utvecklingen av digital kompetens krävs 

för att kunna vara aktiv i arbetslivet, samhället och i det vardagliga livet (Skolverket, 2016a, s. 2). 

På 1900-talet fördes en diskussion kring digital kompetens kopplat till grundskolan. Ett 

uttalande från Sturmark under den tid han var medlem i regeringens IT-kommitté mellan 1996–

1998 var följande: 

”Samhället i morgon kommer att skilja sig radikalt från samhället idag. Skolan är den första 
platsen i samhället som måste vara förändringsbenägen, eftersom de som börjar i skolan 
idag skall förberedas för det samhälle de möter om femton år” (Sturmark, 1997, s. 111).  

Sturmark menade att en av de basfärdigheterna eleverna i grundskolan behövde lära sig för det 

kommande vuxenlivet var just digital kompetens (Sturmark, 1997, s. 114). Regeringen har länge 

varit mån om att skolan ska bidra till elevernas digitala utveckling och på 90-talet sa de att denna 

utveckling kommer att ge eleverna ökade möjligheter till jobb och ett mer aktivt deltagande i 

informationssamhället. Utbildningsdepartementet menar att de som behärskar digital teknik får 

möjlighet till bättre kanaler, till att påverka och få starkare positioner i samhället, medan de som 

inte behärskar tekniken hamnar i underläge och det finns risker att klyftorna mellan 

samhällsklasserna blir större vilket skolan måste motverka (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 15). 

Nästan 20 år senare i ett pressmeddelande uttalar sig utbildningsminister Gustav Fridolin att skolan 

inte har slutit den digitala klyftan utan har istället vidgat den och därför har forskare gjort en samlad 

IT-strategi för hela skolan (Regeringen, 2017). Under samma år började Skolverket att revidera 

kurs- och läroplanerna för att förtydliga skolans uppdrag med att förstärka alla elevers digitala 

kompetens, ung som vuxen (Skolverket, 2017a). 

Hur ser det då ut i SFI-utbildningen? Klasserna på SFI är heterogena grupper och eleverna 

kommer från olika platser i världen. Dessa platser kan skilja sig stort eller litet mellan varandra i 

hur teknikspridningen ser ut och tillgången till tekniken (se Ritchie, 2019; Rogers, 2003). 

Sannolikheten är stor att eleverna i denna undersökning har olika erfarenheter av internet och 

användning av digital teknik i klassrummet från innan de började på SFI. I min studie vill jag 

undersöka vad elever som går i SFI kurs D uttrycker om sin digitala kompetens i förhållande till 

den svenska språkundervisningen. Elevernas yttrande kring ämnet digital teknik kan hjälpa läraren 
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att öka förståelsen för deras erfarenheter och förkunskaper om ämnet vilket i sin tur gör att läraren 

bättre kan anpassa sin undervisning till elevernas behov. 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer begreppet digital kompetens förklaras och en beskrivning av vad den 

digitala klyftan innebär. Information om SFI kommer att presenterats och en översikt om vad 

kursplanen säger om digital kompetens för SFI. 

2.1 Digital kompetens 

Begreppet digital kompetens kan beskrivas på flera sätt och har även ändrat sin innebörd med tiden. 

För att begränsa att detta avsnitt inte blir för stort kommer begreppsbeskrivningen att utgå från 

Digitaliseringskommissionens definition. Digitaliseringskommissionen har i sin tur utgått ifrån och 

tolkat den digitala delen i EU:s nyckelkompetenser som publicerades 2006. Anledningen till val av 

definition i denna uppsats är att Skolverket har utgått från dessa när de i kurs- och läroplanerna 

implementerade digital kompetens (Skolverket, 2017b, s. 12). 

EU:s nyckelkompetenser som är en referensram för livslångt lärande beskriver den digitala 

kompetensen i kombination av olika kunskaper, färdigheter och attityder gentemot digital teknik 

som används i informations- och kommunikationssyfte (Europaparlamentet & Europeiska 

unionens råd, 2006). Sedan dessa nyckelkompetenser skrevs har samhället fortsatt att utvecklas. 

Digitaliseringskommissionen (2015, s. 102) omarbetade begreppet år 2015 för att passa dagens 

samhälle och definierar digital kompetens på följande sätt: 

”Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg 
och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan 
på ens liv”(Digitaliseringskommissionen, 2015, s. 102). 

För att förtydliga begreppet ytterligare beskriver Digitaliseringskommissionen mer i detalj vad som 

omfattas i digital kompetens. Dessa delområden är samma som hur EU beskriver det, nämligen i 

vilka kunskaper, färdigheter och attityder som utveckling måste ske, varav attityden har av 

Digitaliseringskommissionen omtolkats till förståelse och motivation. Digital kompetens omfattar: 

• ”kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt 

• färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster 

• förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess 
möjligheter och risker 

• motivation att delta i utvecklingen” 

(Digitaliseringskommissionen, 2015, s. 103) 

Det som Digitaliseringskommissionen har lagt till och som inte finns med i EU:s 

nyckelkompetenser är förståelse för hur samhället kan ändras genom digital teknik samt motivation 

att vara delaktig i den digitala utvecklingen. 
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2.1.1 Den digitala klyftan 

I ett pressmeddelande säger utbildningsministern Gustav Fridolin att skolan har vidgat den digitala 

klyftan istället för att motverka den (Regeringen, 2017). Vad innebär den digitala klyftan? I 

litteraturen beskrivs klyftan på olika sätt. Här nedan förklaras två av dessa sätt utifrån en rapport 

från OECD och vidare i forskningsöversikten under avsnitt 3.1 kommer forskning om den digitala 

klyftan att presenteras. 

I rapporten från OECD (2010, s. 26) beskrivs den första digitala klyftan om tillgången till datorer 

och internet. Tidigare fanns det en klasskillnad bland dem som hade tillgång till datorer och internet 

hemma, och dem som inte hade det. Skolorna skulle då motverka denna klyfta genom att ge dessa 

elever tillgång till datorer och internet på skolan (OECD, 2010, s. 26). Numera finns det ett varierat 

utbud på både billiga och dyra datorer, så att få tillgång till tekniken är inte längre ett problem i 

Sverige. En undersökning av Internetstiftelsen i Sverige (2018) visar att 98 % av Sveriges befolkning 

har tillgång till internet hemma och 93 % har i hemmet tillgång till dator. I jämförelse med 

internettillgången i världen är skillnaden stor. Figur 1 visar användningen av internet i världen år 

2016. 

 

  

Figur 1: Andel (%) internetanvändare i Sverige, världsdelar och geografiska områden samt hela 

världen år 2016. Individer som använder internet minst en gång var tredje månad beräknas som 

internetanvändare (Ritchie, 2019). 

Den andra digitala klyftan handlar om kunskapen i hur tekniken ska användas (OECD, 2010, s. 

26). Dessa kunskaper handlar bland annat om att utveckla förmågan att sovra och värdera den stora 
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mängd information som finns på nätet, att skydda sin integritet och att kunna använda media till 

att göra sin röst hörd. Denna digitala klyfta uppstår genom att det uppkommer stora skillnader 

mellan individer som utvecklar dessa förmågor och de som inte gör det (Hylén, 2010, s. 18). Det 

är denna klyfta som Gustav Fridolin menar blir större och skolans utmaning är att motverka den. 

2.2 Digital teknik i skolan 

Utbildningsministern säger att skolan inte har motverkat ökningen av den digitala klyftan 

(Regeringen, 2017). Redan i Läroplanen som utkom 1994 (Lpf 94) ansvarade rektorn för att skolan 

skulle ha tillgång till bland annat datorer eller andra digitala hjälpmedel och att eleverna genom 

dessa skulle kunna söka och utveckla sina kunskaper (Skolverket, 1994, s. 8). I läroplanen från 2012 

ändrades skrivningen en aning och det lades till att datorerna och de andra digitala hjälpmedlen 

skulle vara för en tidsenlig utbildning (Skolverket, 2012b, s. 14). I kommentarmaterialet för 

läroplanen innebär den skrivelsen att tekniken inte ska vara ett hinder eller en bristande del i 

undervisningen. Det kan handla om att det finns fungerande teknik som hjälper eleverna att 

utveckla sin digitala kompetens (Skolverket, 2017b, s. 17). 

År 2009 rapporterade 52 % av rektorerna att bristen på datorer på deras skolor var ett hinder 

för undervisningen (Skolverket, 2011, ss. 60–63). I en ny undersökning fyra år senare hade tekniken 

ökat i både grund- och gymnasieskolan medan vuxenskolan låg på samma nivå som 2009 i undantag 

från surfplattorna, vilka hade ökat i vuxenutbildningen (Skolverket, 2016b, ss. 3, 14). Det finns inte 

mycket information gällande om det råder teknikbrist i vuxenskolan och om det är ett hinder för 

undervisningen. I kommentarmaterialet för läroplanen nämns det att ur ett likvärdighetsperspektiv 

har vuxenutbildningen ett kompensatoriskt uppdrag där elever som inte har tillgång till tekniken 

hemma behöver få tillgång till den på skolan (Skolverket, 2017b, s. 15). 

Vidare i den senaste läroplanen från 2017 lades det ytterligare till en del i rektorns ansvar om att 

eleverna skulle få tillgång men också förutsättningar att använda digitala verktyg för en tidsenlig 

utbildning för att söka och utveckla sin kunskap (Skolverket, 2017c, s. 13). Sturmark (1997, ss. 114–

115) som var medlem i regeringens IT-kommitté under 90-talet menade att elevernas 

förutsättningar för att utveckla digital kompetens inte skulle vila på lektioner om datorkunskap, 

vilket man hade under 90-talet, utan att läroplanerna skulle skrivas om så att den digitala 

kompetensen skulle bli ett av de övergripande målen i skolan och att den skulle integreras som en 

naturlig del i alla ämnen i skolan. Inte förrän då skulle eleverna bli rustade för att leva och verka i 

informationssamhället som vi lever idag (Sturmark, 1997, ss. 114–115). Av alla revideringar som 

har gjorts i läroplanen genom åren så har den digitala kompetensen ytterligare övergått till att bli 

ett mer övergripande mål för hela utbildningen och är därmed i nära samklang med Sturmarks 

vision. 

För att integrera den digitala tekniken i respektive ämne krävs det att läraren har fått 

undervisning i hur detta ska ske. I en rapport från Skolverket (2019, ss. 16, 19) anger drygt hälften 

av lärarna att de är i behov av kompetensutveckling när det gäller att stärka elevernas digitala 
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kompetens. Det handlar främst om undervisning i hur digital teknik påverkar samhället, att både 

ha ett kritiskt och ett ansvarsfullt förhållningssätt mot olika medier och källor, att kunna använda 

och förstå tekniken samt att med hjälp av tekniken kunna lösa problem och omsätta idéer i 

handling. Från samma rapport uppger 30–40 % av rektorerna att lärarna inte får den digitala 

kompetensutveckling de behöver för att uppnå målen för digitaliseringen i undervisningen. Enligt 

Lärarnas Riksförbund (2013, s. 12) kommer utvecklingen av digital teknik i undervisningen att ta 

tid och den behöver få ta tid. 

2.3 Svenska för invandrare 

En kort beskrivning av svenska för invandrare (SFI) är att det är en skolform som ingår i 

vuxenutbildningen och som avser att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska 

språket. Det är kommunen som ansvarar för att anordna SFI-utbildningen och från det datum 

individen blir folkbokförd i Sverige har hen rätt till utbildningen och ska få möjlighet att börja 

kursen inom tre månader från anmälningsdatumet (SFS, 2010:800, ss. 20 kap. 3, 4, 29 §§). 

En utmaning för läraren på SFI är att anpassa lektionerna så att de passar eleverna. Målgruppen 

för utbildningen kan variera stort i ålder och kulturell bakgrund. Detta innebär också att 

kunskaperna och erfarenheterna om digital teknik varierar bland eleverna. I denna heterogena 

grupp är det lärarens utmaning att anpassa kursen till elevernas olika ”intressen, erfarenheter, 

allsidiga kunskaper och långsiktiga mål” (Skolverket, 2017d, s. 2). Elevernas tidigare erfarenheter 

av digital teknik blir utgångspunkten för undervisningen samtidigt som utbildningen också avser 

att vidareutveckla elevernas digitala kompetens i kombination med språkundervisningen 

(Skolverket, 2017b, s. 18). Mer om vad eleverna avses att lära sig kopplat till digital kompetens 

redovisas i avsnitt 2.3.2. 

En anledning som gör SFI till ett aktuellt ämne idag är den fortsatta växande verksamheten. 

Enligt ett pressmeddelande från Skolinspektionen (2018) med en redovisning av nuläget handlar 

det om en kraftig elevökning, vilket enligt dem har påverkat verksamheten negativt. En utmaning 

är bland annat bristen på behöriga lärare, vilket också leder till att undervisningen inte anpassas till 

eleverna och deras erfarenheter och förkunskaper. Sedan 2007 har elevantalet fördubblats. I den 

senaste statistiken från år 2016 studerade ca 150 000 elever på SFI vilket var en ökning på 8,5 % 

från året innan. Det finns ingen antydan på att elevantalet kommer att minska (Skolverket, 2016c, 

s. 2; Skolverket, 2017e, s. 2). Den ökade uppmärksamheten för verksamheten leder också till ett 

ökat intresse att det görs undersökning om SFI-organisationen som kan hjälpa verksamheten 

framåt. 

2.3.1 Studievägar 

För att anpassa utbildningen är SFI uppdelad i 3 studievägar (1, 2 och 3) och 4 kurser (A, B, C och 

D). Studievägarna vänder sig till olika målgrupper. Studieväg 1 är en kurs för analfabeter och de 

som har läst från 0–6 år i skolan, och studieplanen består av kurserna A–D. Studieväg 2 är för de 
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elever som har studerat mellan 7–9 år i skolan, och består av kurserna B–D. Studieväg 3 är för de 

som har läst 10 år eller mer och som är vana att studera, och studieplanen består av kurserna C och 

D. Varje studieväg anpassar studietakten efter målgruppen. Det kan förekomma att personer som 

har studerat i 10 år eller mer läser i en lägre studieväg, vilket beror på elevens förutsättningar och 

behov (Skolverket, 2017d, s. 3; Skolverket, 2017e, s. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kurserna och studievägarna på SFI 

2.3.2 Digital kompetens i kursplanen 

För att undersöka vad SFI-eleverna uttrycker om digital kompetens behövs en insyn i utbildningens 

kursplan. Under 2017 har Skolverket arbetat med att revidera kurs- och läroplanerna för att 

förtydliga vuxenutbildningens uppdrag med att förstärka elevernas digitala kompetens. I den 

tidigare kursplanen för SFI från 2009 med den senaste ändringsföreskriften nämns digital 

kompetens explicit en gång. Följande står det: ”inom den kommunala vuxenutbildningen i svenska 

för invandrare ska eleverna utveckla sin kompetens att använda olika digitala verktyg och 

hjälpmedel för information, kommunikation och lärande” (Skolverket, 2017f, s. 2). Eleverna ska 

kunna använda olika digitala verktyg för att kommunicera och för att lära sig. Information i denna 

benämning kan betyda många saker. Det kan bland annat gälla informationssökning men också 

elevens förmåga att vara kritisk till information som finns på nätet. Fortsättningsvis står det i gamla 

kursplanen för SFI att eleverna ska kunna använda relevanta hjälpmedel (Skolverket, 2017f, s. 2). 

Begreppet hjälpmedel är i detta fall inte alls knutet till att bara gälla digital teknik. Eleven ska alltså 

kunna välja vilket hjälpmedel, digitalt eller analogt, som passar till att klara uppgiften. 

Vidare i den nya kursplanen som började gälla den 1 januari 2018 har det som stod om digital 

teknik i den gamla kursplanen omformulerats för att innehållet ska bli tydligare (se tabell 2.1). 

Följande står det att eleven ska få möjlighet att utveckla ”sin förmåga att använda digital teknik och 

relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt – sin förmåga att förhålla sig till 

information från olika källor” (Skolverket, 2017d, s. 2). Det står inte längre att eleverna ska kunna 

använda olika digitala tekniker utan istället står det att tekniken som används ska vara relevant till 

syftet. Indirekt betyda det användning av olika tekniker för framförallt ska eleven även ha förmågan 

att välja och använda den teknik som passar till uppgiften. Den förmåga eleven ska utveckla i 

samband med information har nu förtydligats genom att gälla förhållandet mellan olika källor. 

Denna benämning kan fortfarande betyda flera saker och Skolverket har givit förslag på 

Studieväg 1 Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D

Studieväg 2 Kurs B Kurs C Kurs D

Studieväg 3 Kurs C Kurs D
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innebörden. Eleverna kan t.ex. diskutera vilka möjligheter och vilka faror det finns i att 

kommunicera via olika digitala verktyg. Läraren kan också undervisa eleverna om källkritik i 

samband då eleverna använder sig av olika digitala källor för att inhämta information (Skolverket, 

2017b, s. 18). 

Tabell 2.1: Kursplansöversikt för SFI om digital kompetens år 2009 och 2018. 

 Kursplanen 2009  Kursplanen 2018 

1 Inom den kommunala vuxenutbildningen i 

svenska för invandrare ska eleven utveckla 

sin kompetens att använda olika digitala 

verktyg och hjälpmedel för information, 

kommunikation och lärande. 

1 Eleven ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att använda digital teknik och 

relevanta verktyg för lärande och 

kommunikation, samt sin förmåga att förhålla 

sig till information från olika källor. 

2 Eleven ska utveckla sin förmåga att använda 

relevant hjälpmedel. 

  2 Att kunna använda strategier och olika medier 

för att på det mest effektiva sättet få fram sitt 

budskap. 

  3 I undervisningen ska eleven möta olika slags 

texter där ord, bild och ljud samspelar såväl 

med som utan digitala verktyg. 

 

Fortsättningsvis i den nya kursplanen finns det ytterliga två digitala områden som inte finns i den 

äldre kursplanen. Den första är att eleven ska kunna föra fram sitt budskap genom användningen 

av olika medier och den andra är att eleven ska kunna läsa texter där ord, bild och ljud har 

kombinerats. Dessa texter kallas även multimodala texter och kan enligt kursplanen läsas både som 

tryckta och som digitala (Skolverket, 2017d, s. 3). I kommentarmaterialet från Skolverket används 

begreppet att presentera information istället för begreppet att framföra sitt budskap och i den 

benämningen ska eleverna kunna använda digital teknik som hjälpmedel i sina muntliga 

presentationer (Skolverket, 2017b, s. 21). Är det presentationsteknik som t.ex. PowerPoint som 

eleverna förväntas använda på SFI? Det är inte helt tydligt men genom PowerPoint kan eleverna 

kombinera text, bild, och ljud, vilket är en multimodal text. I kursplanen framgår det tydligt att 

eleverna ska tränas i att läsa multimodala texter men det finns också underliggande att eleverna ska 

kunna skapa multimodala texter som i sin tur blir ett hjälpmedel i elevernas framförande av sina 

muntliga budskap. 
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3 Forskningsöversikt 

En viktig anledning till att denna uppsats berör ämnet SFI och digital teknik är för att 

forskningsfältet inom ämnet är litet. Rosén och Lundgren (2017, ss. 5, 8) konstaterar från en 

sammanställande forskningsöversikt av SFI att det inte bara är ämnet digital teknik som är 

begränsad utan forskningen allmänt är begränsad inom SFI, och mycket av det som har gjorts är 

baserat på småskaliga studier. 

I detta avsnitt kommer forskning om den digitala klyftan att presenteras med fokus på 

tekniktillgång och -användning samt en del av Norlund Shaswars (2014) studie som redovisar 

teknikanvändning inom SFI. I den avslutande delen beskrivs forskning om synen på kunskap och 

lärarens roll i en digital lärmiljö. 

3.1 Forskning om den digitala klyftan 

3.1.1 Digital inföding 

Prensky (2001, s. 1) beskriver att alla som är födda inom den digitala eran är digitala infödingar 

vilket innebär att teknologin blir en naturlig del av deras liv. Dessa individer har växt upp och varit 

omgivna av datorer, internetuppkoppling och andra digitala resurser och detta blir som ett 

modersmål för de digitala infödingarna. En digital immigrant är i jämförelse en person som lär sig 

att navigera i den digitala världen som vuxen och för dessa individer kan det digitala språket inte 

bli mer än ett andraspråk (Prensky, 2001, s. 2). Digitala immigranter visar större motstånd mot ny 

teknologi än vad digitala infödingar gör (Vodanovich, Sundaram, & Myers, 2010, s. 721). Mellan 

dessa två grupper förklarar Prensky att det är en digital klyfta (Prensky, 2001, s. 4). Dock har denna 

syn blivit ifrågasatt. Plowman & McPake (2013, s. 28) kunde i sin undersökning på tre- till fyraåriga 

barn se att flera inte alls var digitala infödingar. De behövde stöd och vägledning från vuxna till att 

använda tekniken tills de hade nått en viss kunskapsnivå. Utan den kunde barnen inte alls använda 

tekniken självständigt. 

3.1.2 Tillgång och användning 

Bergström (2010, s. 169) skriver att sedan internet började att sprida sig till allmänheten fanns det 

en tydlig klyfta i både internettillgången och användningen av den. I början visade klyftan en stark 

koppling till ålder, men också till individernas socioekonomiska bakgrund. Numera har internet 

fått en sådan stor spridning i samhället att åldersklyftorna har minskat, vilket Bergström menar är 

en naturlig utveckling. Enligt Rogers (2003, ss. 22–23, 282–283) tillägnar sig olika 

befolkningsgrupper i samhället den nya tekniken olika snabbt. Den första gruppen benämner 

Rogers för Innovatörerna. Dessa är väldigt intresserade av att ta till sig nya teknikidéer före alla 

andra, och gällande internet bestod många av den första gruppen av unga. Högutbildade och de 

med högavlönade arbeten var också snabba med att börja använda tekniken (Bergström, 2010, s. 

169). Den näst kommande gruppen intresserar sig också för det nya relativt tidigt. Den tredje 
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gruppen enligt Rogers (2003, ss. 191, 283–285, 288) är majoriteten som efter en tid börjar att 

använda den nya tekniken när det visar sig från de föregående två grupperna att tekniken är något 

som fungerar bra. Den sista gruppen heter Eftersläntrarna och för dessa är det inte alls säkert att 

de tar till sig den nya tekniken. Rogers menar att grupperna är kopplade till socioekonomisk status; 

att ta till sig ny teknik är kopplad till ekonomi. Högutbildade med högavlönade arbeten har större 

möjlighet att köpa ny teknik och avancerar på detta sätt snabbare, medan eftersläntrarna som tillhör 

en grupp med lägre utbildning har knappa resurser vilket tvingar dem att avvakta med inköp för 

att vara säkra på att de kan dra nytta av tekniken och/eller tills priset går ner. Därför är det många 

i denna grupp som istället väljer att köpa en äldre teknik. Rogers menar att denna process gör att 

de rika fortsätter att vara rika och de fattiga förblir att vara kvar i sitt tillstånd. 

Många i Sverige har numera tillgång till dator och internet hemma. Däremot finns det skillnader 

i hur befolkningsgrupperna använder sig av tekniken (Bergström, 2010, ss. 172–173). Bergströms 

(2010, s. 175) undersökning visar att användningen av tekniken beror på individens 

socioekonomiska bakgrund. Bergström delar upp nätets innehåll i två kategorier: nytta och nöje. 

Användningsområden som informationssökning, bankärenden och nyhetsinhämtning är exempel 

på nytta, medan online-spel och chatt är exempel på nöje. Det finns en klyfta i hur internet används. 

De med högre utbildning och högre avlönade jobb använder internet för nytta, som resulterar i att 

de genom internetanvändningen blir informationsrika, vilket de kan använda till sin fördel. Till 

skillnad från högutbildade använder individer med lägre utbildning och lägre avlönade jobb internet 

mer för nöje och förblir i ett informationsfattigt tillstånd. Detta mönster i hur olika klasser i 

samhället använder internet gör att den digitala klyftan upprätthålls och eventuellt även förstärks 

(Bergström, 2010, ss. 177, 181–182). 

I en nordamerikansk undersökning menar Castells (2002, s. 252) att tillgången till internet inte 

löser den digitala klyftan men att det är en förutsättning för att övervinna ojämlikheterna. Castells 

jämför data från USA angående internettillgångarna mellan år 1998–2000 kombinerat med 

faktorerna inkomst, ålder, kön, etnisk bakgrund, familjesammansättning, den geografiska 

bosättningen och funktionsnedsättning. Från en tidsjämförelse från 1998 till 2000 kunde Castells 

se hur de olika klyftorna minskade i olika takt men en klyfta ökade, nämligen den etniska klyftan. 

De två grupperna vars klyfta hade ökat var afroamerikanerna och latinamerikanerna som bodde i 

USA (Castells, 2002, ss. 252–255). 

Castells (2002, s. 256) går vidare och undersöker studenter som inte har tillgång till dator och 

internet hemma och finner skillnader bland de etiska grupperna. Vita amerikanska studenter som 

inte har tillgång till teknik och internet hemma är oftare ute på nätet än afroamerikanska och 

latinamerikanska studenter i samma situation. Orsakerna är att de vita studenterna har tillgång till 

webben från annat håll. En bidragande faktor är att skolor som domineras av vita studenter har 

bättre datorutrustning än skolor med en större etnisk blandning. Även de afroamerikaner och 

latinamerikaner som har hög utbildning och inkomst har sällan dator hemma, vilket begränsar dessa 

elever att få dator och internettillgång från den släkt och vänner från samma etniska grupp. 
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Castells (Castells, 2002, s. 256) presenterar två åtgärder för att dessa grupper ska kunna komma 

ikapp. Priset för hemdatorn behöver minska så att låginkomsttagarna upplever ett mindre hinder 

att införskaffa en dator till hushållet. Den andra är att tillgången till internet och datorer måste öka 

på offentliga platser som t.ex. bibliotek, skolor och arbetsplatser, vilket i sin tur ökar möjligheten 

för individer att ansluta sig till nätet. 

3.1.3 Användning inom SFI 

Annika Norlund Shaswar (2014, ss. 306, 317–318) har undersökt fem kurdiska SFI-studenters 

skrivanvändning i vardagslivet och i undervisningen inom SFI. I studien redovisar hon även 

studenternas användning av digital teknik i skrivanvändningen och resultatet visar att det finns 

skillnader i hur eleverna använder tekniken. I vardagslivet använder eleverna dator och 

mobiltelefoner när de kommunicerar med sina familjemedlemmar och vänner. De använder också 

mobiltelefonen för att organisera sina liv och datorn för underhållning och avkoppling. 

Användningen av digital teknik för skrivpraktiken i klassrummet var däremot i begränsad 

utsträckning. Skrivandet gjordes istället via papper och penna och Shaswar menar att den 

begränsade teknikanvändningen strider mot kursplanen för SFI. De elever som inte använder 

teknik utanför utbildningen får den heller inte via skolan, vilket är en viktig kunskapsdel för bland 

annat elevernas anställningsbarhet för arbetsmarknaden i Sverige (Norlund Shaswar, 2014, ss. 306, 

317–318). 

3.2 Kunskapssynen i en digital lärmiljö 

I en studie diskuterar Vigmo (2014, s. 129) vilka förändrade villkor digitala medier har för 

språkinlärningen i skolan. Tidigare utvecklade eleverna förmågan att läsa och skriva med papper 

och penna och via fysiska böcker. Idag krävs det också att ha förmågan att läsa och skriva med 

hjälp av digital teknik, vilket är språk som används i sammansättningar där texten samspelar med 

t.ex. bild, ljud och film. Dessa sammansättningar kallas för multimodala miljöer (Vigmo, 2014, s. 

130). 

Vigmo (2014, s. 137) tar upp två kunskapssyner som hon hämtar från Lankshear & Knobel där 

den ena har ett hierarkiskt tankesätt och förekommer i den traditionella skolan där läraren besitter 

kunskaperna och eleverna är mottagarna. Den andra kunskapssynen har en platt struktur där 

kunskap och kompetens är samlat i ett kollektiv av individer. Denna kunskapssyn förekommer på 

webben. På webben är eleven både mediekonsument och producent av eget innehåll och inte bara 

en passiv mottagare som kan förekomma i den traditionella skolan (Vigmo, 2014, s. 137). 

Språkaktiviteterna i en skola med traditionell kunskapssyn skiljer sig stort till språkaktiviteterna 

i digitala medier. Dessa digitala språkaktiviteter går inte på ett enkelt sätt att föras över till skolans 

mer traditionella aktiviteter. Förändringen sker inte av att digital teknik införs i klassrummet utan 

det krävs att pedagoger tar till sig nya perspektiv på lärande och undervisning (Vigmo, 2014, ss. 

136, 144, 146–147). Dunkels (2014, ss. 49–50) beskriver effekten av att ta till sig det nya synsätt 
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genom att visa från ett tidigare skede då unga sågs som tomma kärl som skulle fyllas, blivande 

vuxna som skulle mogna och bli som den tidigare generationen, och i en hierarkisk form skulle 

vuxna lära de unga vad de behövde veta för att passa in i samhället. Sedan den tiden har vår syn på 

unga förändrats, där unga ses som något viktigt i sig och i och med det har relationerna mellan 

unga och vuxna förändrats. Relationen har fått en plattare form där både vuxna och unga kan lära 

sig av varandra. Precis som vår syn på unga har förändrats behöver vår syn på vad kunskap och 

lärande i en digital miljö förändras. Dunkels (2014, s. 49) påpekar att denna förändring av synsätt 

avspeglar sig i styrdokumenten men ännu inte i praktiken överallt. 

Ett exempel när det inte fungerar i praktiken visar Hernwall (2014, s. 151) i sin studie om ungas 

multimodala gestaltning. I kursplanen Lgr 11 finns det stöd för att eleverna ska vara aktiva individer 

som söker, finner, skapar och utvecklar kunskap och kompetenser. Detta ska ledas av elevens egna 

behov och önskemål vilket på detta sätt blir en kreativ och oförutsägbar process. Eleven ska vara 

en del i att designa sitt eget kunnande (Hernwall, 2014, s. 153). I projektet Ungas multimodala 

gestaltning – hur digitala medier används för uttryck och reflektion (UMGMODs) som Hernwall gjorde sin 

studie i, uppmuntrades eleverna att arbeta med andra modaliteter för att undersöka ett fenomen. 

Uppgiften skapade kreativitet och eleverna utförde uppgiften på många olika sätt. Resultatet visade 

att det blev en konflikt mellan skolans kultur för betygsättning och elevernas ambition för 

kommunikation. Traditionellt sett har skrivandet och det muntliga använts för bedömning och 

betygsättning i skolan. Bedömning och betygsättning för andra gestaltningar saknas och har därför 

gjort att dessa gestaltningar har fått en låg status i skolan (Hernwall, 2014, ss. 161–163, 166). 

Ungdomar är vana att kommunicera via flera gestaltningar och att både vara konsument och 

producent för sina personliga uttryck på nätet. Skolan behöver ändra på sitt traditionella synsätt 

vilket kommer att leda till en större uppmuntran för eleverna att använda ett varierat bruk av digitala 

medier (Hernwall, 2014, ss. 166–167). Digitala medier leder vidare till villkor för lärande och hur 

detta sker förklarar Hernwall med följande ord: 

”Redskapets kraft ligger inte i att individen ska lära sig använda ett eller annat redskap enligt 
någon form av regelsystem, utan kraften ligger i vad som sker när individen tagit redskapet 
i anspråk och använder det för att själv komma till uttryck” (Hernwall, 2014, s. 164). 

3.3 Lärarens roll i en digital lärmiljö 

I en studie av Kluge, Krage och Ludvigsen (2014, ss. 64–65) belyses att tidigare debatter har 

argumenterat för att läraren får en minskad roll i undervisningen när digital teknik används i större 

utsträckning. Dock visar deras undersökning motsatsen där läraren istället får en ökad betydelse 

för undervisningen och får även en annan roll. Läraren blir inte någon som presenterar kunskap 

utan någon som strukturerar arbetet i den digitala lärmiljön och fungerar som handledare under 

arbetets gång. Läraren blir också viktig i att inspirera eleverna så att de fortsätter sitt arbete i den 

digitala lärmiljön och leder tillbaka elever som har kommit fel i sitt arbete (Kluge, Krange, & 

Ludvigsen, 2014, ss. 64–65). 
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Ännu en studie som visar på lärarens betydelse är Peterssons, Lantz-Anderssons och Säljös 

(2014, ss. 74, 89–91) undersökning om användandet av program som har utvecklats för att 

användas i klassrummet. I studien använde elever på gymnasiet ett program som heter ”Acid Ocean 

Virtual Lab”, vilket är ett virtuellt klassrum med syfte att lära eleverna om havsförsurning. 

Resultatet visar att även om programmet har många fördelar så behövs läraren för att hjälpa 

eleverna att få ett sammanhang av aktiviteten. Programmet i sig är heller ingen garanti för att 

eleverna ska förstå betydelsen och syftet med aktiviteten. Petersson, Lantz-Andersson och Säljö 

skriver också i sin studie att läraren har en viktig roll med att hjälpa eleverna förstå programmets 

innehåll genom att lyfta en diskussion om aktiviteten och att genom interaktion med eleverna 

utmana deras tänkande och att hjälpa dem reflektera över aktiviteten de genomförde. När virtuella 

lärmiljöer används behöver läraren också introducera programmet som följer ett inprogrammerat 

regelsystem om vad man kan göra och inte göra i programmet. Om eleverna inte förstår sig på 

regelsystemet så kan de heller inte navigera i programmet (Petersson, Lantz-Andersson , & Säljö, 

2014, ss. 90–91). 

I USA spred sig internet snabbt till olika skolor, men att utbilda lärarna i hur internet skulle 

användas som undervisningsverktyg hamnade på efterkälken och det var många lärare som inte alls 

hade fått utbildning. Lärarens kompetens att använda digital teknik i undervisningen är viktig för 

att ”internetanvändningen och undervisningstekniken i allmänhet aldrig är bättre än de användande 

lärarna” (Bolt & Crawford, 2000, se Castells, 2002, s. 261). Lärarens brister i denna kompetens får 

konsekvenser kopplad till den digitala klyftan. Om eleverna inte får dessa kunskaper i skolan faller 

ansvaret på föräldrarna. Högutbildade familjer som är vana att hantera tekniken har större förmåga 

att vägleda barnen att hantera information från nätet och vägleda dem in i teknikvärlden. Dessa 

elever kan dra nytta av sina kunskaper när tekniken används i skolan, medan elever från lågutbildade 

familjer som inte har förmågan att vägleda sina barn hamnar efter i skolan då de inte heller får rätt 

vägledning från läraren. Utan kompetenta lärare förstärker internetanvändningen på skolan de 

sociala klyftorna (Castells, 2002, ss. 262–263 ). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats använder en fenomenografisk ansats vilket lämpar sig för denna studie i och med 

att det är elevernas olika uttryck kring ämnet digital teknik som undersöks. Att undersöka hur 

människor tänker kring ett område går hand i hand med fenomenografins syfte. I detta avsnitt 

kommer även ”design för lärande” att presenteras, vilket är en teori som är anpassad för en 

inlärning i en digital lärmiljö. 

4.1 Fenomenografi 

Fenomenografi presenterades av Inom-gruppen vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs 

universitet för att det upplevdes att ett tomrum fanns inom metodundervisningen för pedagogik 

(Larsson, 1986, s. 5). Metoden används för att beskriva hur människor ser och förstår sin omvärld, 

i den situationen de är i eller för ett specifikt fenomen. Det handlar alltså inte om att beskriva vad 

som är sant eller falskt, utan i denna uppsats är det vad eleverna uttrycker om sina digitala 

kompetenser som är det intressanta (Larsson, 1986, s. 12). 

Marton (1981, ss. 178–179) som är en del av Inom-gruppen använder begreppen första 

ordningens och andra ordningens perspektiv för att visa på nyttan av fenomenografiska studier. 

Den första ordningens perspektiv är om världen och det som är verkligt, medan andra ordningens 

perspektiv handlar om hur andra människor uppfattar världen och det som är verkligt för dem. 

Det som är verkligt och uppfattningen om verkligheten är inte något som är självklart. Larsson 

(1986, s. 12) ger ett exempel mellan de två perspektiven och förklarar att en paranoid person kan 

uppfatta att hens vänner är ute efter att förgöra hen. Från ett första ordningens perspektiv är detta 

inte sant eftersom vännerna inte alls är ute efter att förgöra hen, men från ett andra ordningens 

perspektiv är det sant utifrån den person som upplever det. För att förstå paranoia är det inte 

möjligt att enbart utgå från första ordningens perspektiv. Andra ordningens perspektiv behövs för 

att skapa förståelse för fenomenet. Alltså, fenomenografin utgår från den andra ordningens 

perspektiv och genom att synliggöra de olika sätt som människor förstår världen, bidrar 

fenomenografin till ökad kunskap om världen vilket i sin tur hjälper oss att bättre förstå världen 

(Marton, 1981, ss. 178–179). 

Fenomenografin söker inte ett synsätt som är gemensamt för alla utan den söker variationen i 

hur människor erfar sin omgivning. Studier som använder fenomenografisk ansats strävar efter att 

beskriva dessa variationer (Marton & Booth, 2000, s. 159). I denna uppsats är det elevers 

uppfattningar som beskrivs. Att synliggöra elevernas uppfattningar om bland annat undervisningen 

i skolan ger läraren större förståelse för eleverna och möjlighet att anpassa lektionerna ökar. 
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4.2 Design för lärande 

Den andra teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är ”design för lärande”, vilket är ett 

designteoretiskt multimodalt perspektiv. Det är en teori som är anpassad för inlärning i en digital 

lärmiljö och som har utvecklats just för att samhället på flera områden har förändrats från analog 

till digital. Kroksmark (2016, ss. 39, 50) menar att inlärningsteorier i en analog inlärningsmiljö inte 

kan appliceras för en digital inlärningsmiljö, samt att det finns behov av att utveckla teorier som är 

anpassade för informationssamhället. Detta var också en av Kress utgångspunkter när han 

utvecklade teorin ”design för lärande” (Selander & Kress, 2017, s. 11). 

Begreppet ”design” i denna teori avser hur läraren formar (designar) en inlärningssituation som 

eleverna ska förhålla sig till och där digital teknik ingår. Det handlar även om hur eleven formar 

(designar) med hjälp av digital teknik sin egen lärprocess. Detta påverkas i sin tur av vilka resurser, 

verktyg och hjälpmedel eleven har tillgång till eller vad läraren i förhand har bestämt att eleverna 

får använda sig av (Kjällander, 2011, s. 58). 

För att avgränsa uppsatsen kommer detta avsnitt inte att gå djupare in på hur elever och lärare 

designar den digitala lärmiljön utan det kommer huvudsakligen att fokusera på vilken syn ”design 

för lärande” har på kunskap och lärande. 

4.2.1 Synen på kunskap och lärande 

Tidigare i den industriella skolan presenterade eleverna sina kunskaper genom muntliga eller 

skriftliga redovisningar. I en digitaliserad lärmiljö har eleverna flera resurser att använda sig av i sina 

redovisningar och dessa valmöjligheter sätter större krav på elevernas kunskaper i teknik, digitala 

resurser och även kunskaper i att läsa och förstå olika digitala texter (Kjällander & Selander, 2011, 

ss. 241, 249). Det handlar inte längre om att eleverna tolkar en uppgift enbart i tal eller skrift, utan 

de ska kunna presentera sin tolkning via olika semiotiska representationer, vilket i sin tur leder till 

att eleven ska förstå och tolka sin värld på ett nytt sätt (Kjällander, 2011, s. 68). 

Synen på lärande är också kopplad till kommunikation och meningsskapande. I 

kommunikationssituationer vill människor göra sig förstådda, och genom att träna sig i 

transformationsprocessen ökar eleverna sin förmåga att engagera sig i världen på ett meningsfullt 

sätt, och eleverna ökar sin potential att använda olika semiotiska resurser som passar till det rådande 

sammanhanget (Kjällander & Selander, 2011, ss. 243–244). 

4.2.2 Transformationsprocessen 

Transformationsprocessen handlar om hur eleven formar en representation av sin förståelse av 

världen (Kjällander & Selander, 2011, s. 243). När en elev ska presentera eller tolka en uppgift från 

läraren har eleven flera olika resurser att välja mellan (Kjällander, 2011, s. 68). Dessa resurser kan 

vara i forma av teckensystem som gester, bokstäver, tecken, färger etc. och det kan vara i form av 

medier som både kan vara digitala som datorer och mobiler, samt analoga som tryckta texter och 

bilder (Kjällander & Selander, 2011, s. 241). 
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I transformationsprocessen tränas eleven att välja ut passande information för att sedan 

sammanfoga den till en ny representation genom att transformera informationen från ett 

teckensystem till ett annat eller från ett medium till en annan och att samtidigt kunna anpassa 

innehållet till ett nytt sammanhang (Kjällander & Selander, 2011, s. 260; Kjällander, 2011, s. 68). 

Det handlar inte om att kopiera utan om nyskapande, vilket gör eleverna till producenter av sin 

kunskap (Kjällander, 2011, s. 68; Kjällander & Selander, 2011, s. 245). 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad elever som deltar i undervisning inom SFI kurs D uttrycker 

om sin digitala kompetens som en del av den svenska språkundervisningen i förhållande till den 

digitala klyftan. 

Frågeställningarna är följande: 

1. Vilka tillgångar till digital teknik uttrycker eleverna att de har i sina studier både i 
klassrummet och utanför klassrummet? 

2. På vilka sätt uttrycker eleverna att de använder den digitala tekniken? 
3. Vilka skillnader finns det i hur eleverna uttrycker sin digitala kompetens i förhållande till 

kursplanen för SFI? 
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6 Metod 

Den metod som använts för denna studie är kvalitativa gruppintervjuer och en individuell intervju. 

I metodavsnittet beskrivs metodvalet samt en beskrivning av informanterna. Vidare presenteras 

studiens analysmetod och en diskussion kring metodvalen. I de avslutande delarna förs en 

diskussion kring uppsatsens validitet och reliabilitet följt av de etiska aspekterna. 

6.1 Intervju som metod 

Metoden för denna studie är kvalitativa intervjuer vilket enligt Trost (1997, s. 22) baseras på frågor 

med både låg grad av standardisering och hög grad av strukturering. Följande är en beskrivning av 

dessa begrepp. Låg grad av standardisering innebär att det finns variation i hur frågorna ställs för 

deltagarna i intervjun (Trost, 1997, s. 19). I denna undersökning förekommer variationer både 

genom att följdfrågor används och för att vissa frågor har omformulerats för att passa deltagarens 

språknivå. Vidare förklarar Trost (1997, ss. 20–21) att begreppet hög grad av strukturering har flera 

olika betydelser. Den betydelse som används för denna uppsats innebär att den intervjuade vet 

vilka frågor som ska ställas i förväg och frågorna är enbart kring ett ämnesområde. I denna studie 

får eleverna en genomgång av frågorna precis innan själva intervjun och ämnestemat för intervjun 

är digital teknik. Intervjufrågorna finns i bilaga 1. 

Som ett komplement till intervjun har deltagarna även fyllt i en svarsblankett om vilken teknik 

de använder när de lär sig svenska (se bilaga 2). 

6.2 Urval samt undersökningens informanter och skola 

I undersökningen deltar nio elever från en SFI-skola i en stad i Mellansverige. Elever från kurs D 

har valts för att de har kommit längst i sin språkutveckling genom SFI. 

Vilka faktorer är viktiga i urvalsprocessen för denna studie? Det är deltagarnas uppfattningar 

och tankar kring området digital teknik som är det centrala. Urvalet ska i detta fall bestå av individer 

som erhåller olika tankar och åsikter om ämnesområdet och därför bör likatänkande individer 

undvikas. I och med att deltagandet i denna undersökning är frivilligt har möjligheten att styra 

urvalet begränsats. Det som har varit möjligt att styra är urvalet mellan olika studievägar. Skolan 

där studien har genomförts har både studieväg 2 och studieväg 3 och vardera studieväg är 

uppdelade i respektive klass. Frivilliga deltagare från båda klasserna har erhållits där tre elever är 

från studieväg 2 varav en av dem är ursprungligen från studieväg 1, och sex elever är från studieväg 

3. Från dessa nio deltagare har följande variabler identifierats: kvinna/man, åldersgrupp och 

studieväg 1–2/3. Andra variabler som påverkar variationen i gruppen är deltagarnas hemländer. I 

tabell 6.1 visas vilka variationer som finns bland deltagarna. 
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Tabell 6.1: Översikt över deltagarna i undersökningen som visar bland annat kön/ åldersgrupp/ 

studieväg/ hemland. Antal deltagare i undersökningen är nio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6.1 visar även informanternas givna beteckning vilket också är den benämning som används 

i resultatdelen. Bokstaven A i beteckningen representerar elevgruppen i den första intervjun, B för 

det andra intervjutillfället och C för den sista intervjugruppen. Det andra intervjutillfället utmärker 

sig eftersom det enbart är en frivillig deltagare vilket innebär att vid det tillfället genomfördes en 

individuell intervju istället för en gruppintervju. 

Undersökningen i denna uppsats genomförs i en skola som ligger i en stad i Mellansverige. 

Skolan bedriver både SFI-utbildning och kommunal vuxenutbildning, vilket erbjuder vuxna elever 

undervisning som motsvarar grundskole- och gymnasienivå. Den digitala teknik som finns 

tillgänglig för eleverna är stationerade datorer som är placerade i mindre grupprum med sex datorer 

i varje rum. Sammanlagt finns det fem datorrum som lärare och elever har tillgång till under skolans 

öppettider. Skolan har också tillgång till 40 surfplattor som lärarna kan ta med till klassrummen. 

Utanför lektionstiden är dessa inte tillgängliga för eleverna. I samtliga lokaler finns wifi tillgängligt 

för lärare och elever. 

6.3 Datainsamling 

Inför intervjun informerades eleverna i deras respektive klasser om undersökningens syfte och de 

etiska aspekterna. Deltagande var frivilligt och de som var intresserade anmälde sig på plats och 

intervjun genomfördes 30 minuter efter att deras ordinarie lektion slutade. Intervjuerna gjordes kl. 

11:00 på förmiddagen i ett mindre klassrum på skolan med tolv platser och fönster med ljusinsläpp. 

Denna plats var välbekant för eleverna, vilket också gav dem trygghet. I den första intervjun var 

det fyra deltagare, den andra intervjun en deltagare och den tredje intervjun fyra deltagare (tabell 

6.2). Sammanlagt var det tre intervjutillfällen. 

Beteck-
ning 

Kön* Åldersgrupp 
Antal år i 
Sverige** 

Antal år 
på SFI** 

Studieväg 
SFI 

klass 
Hemland 

A1 K 18–34 1 år 1 år 2 D2 Albanien 

A2 K 35–54 15 år 7:6 år 1 D2 Afghanistan 

A3 K 18–34 2:5 år 1:1 år 2 D2 Turkiet 

A4 M 35–54 2 år 0:9 år 3 D3 Syrien 

B1 M 35–54 4 år 2 år 3 D3 Iran 

C1 M 18–34 2 år 0:5 år 3 D3 Syrien 

C2 M 35–54 9 år 0:6 år 3 D3 Bangladesh 

C3 K 35–54 7 år 1:6 år 3 D3 Libanon 

C4 M 18–34 3 år 0:8 år 3 D3 Afghanistan 

* K=kvinna, M=man; **1:1 år= 1 år och 1 månad  
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Tabell 6.2: Antal deltagare för varje intervjutillfälle 

 

 

 

 

Intervjutillfällena tog mellan 45 till 70 minuter och spelades in. Under intervjutidens första del 

bekantade deltagarna sig med olika digitala begrepp via bilder (se bilaga 1). Bilderna visade ord som 

datorer, tv, mobiltelefon, högtalare med mera och detta gjordes för intervjuns förförståelse och det 

gav möjligheten för deltagarna att använda begreppen under intervjun. Därefter delades 

intervjufrågorna ut till samtliga deltagare (se bilaga 2) och varje fråga gicks igenom för att ge 

deltagarna möjlighet att slå upp ord i lexikon och för att minimera missförstånd innan själva 

intervjun hade startat. Samtliga intervjuer spelades in med två till tre mobila enheter som använde 

sig av app:en ”Röstinspelare” version 1.24.255 från Green Apple Studio. Vid ett tillfälle under 

intervjun (se bilaga 1, intervjufråga 12–13) fick eleverna också fylla i en svarsblankett (se bilaga 2). 

6.4 Transkribering av intervjuerna 

Under transkriberingsarbetet av intervjuinspelningarna har materialet bearbetats så att läsningen av 

materialet ska underlättas i resultatdelen. Namn har också bytts ut i transkriberingen för att uppfylla 

de konfidentiella kraven kopplat till anonymitet. För att deltagarnas talspråk inte ska kännas igen 

av andra har samtliga uttalanden skrivits om till skrivspråk. Talspråksdrag som utmärker en 

deltagare har även tagits bort så som ordupprepningar som karaktäriserar en deltagare. Det kan 

t.ex. vara en upprepning av ordet ”okej” i samma mening. Typiska grammatiska felformer kommer 

att vara kvar i och med att det utmärker en andraspråkstalare som håller på att lära sig svenska. För 

grammatiska felformer som är svåra att förstå kommer felformen att skivas på samma sätt i 

resultatdelen med en kommentar om att elevens språk är svår att tolka. En del utropsord 

förekommer också under intervjun så som: Oj, ah, aha, åh, hm. Följande punkter förklarar vad 

olika skiljetecken, symboler och förkortning menas i transkriberingen: 

 

• ’ ’ – Enkel citationstecken används när den talande citerar vad någon annan har sagt. 

• [ ] – Hakparentes används när ordet har bytts ut till något annat för att upprätthålla 

anonymitet som bland annat namn på individer. 

• … - Uteslutningstecken används när den talande gör en paus. 

• […] – Uteslutningstecken i hakparentes används när uttalanden som inte hör till ämnet har 

tagits bort. 

• [skrattar] – Ord i hakparentes används när talaren gör något som att t.ex. skratta, peka o.s.v. 

• VERSALER – Ord i versaler används när den talande höjer rösten för dessa ord. 

•  AM: – Förkortningen används som en beteckning för intervjuaren. 

 Intervjutillfälle A Intervjutillfälle B Intervjutillfälle C Summa 

Antal 

deltagare 
4 1 4 9 
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6.5 Analysmetod 

Den analysmetod som används heter tematisk analys. I denna del kommer analysen att beskrivas 

mer ingående så att utvärdering av resultatet blir möjligt: ”If we do not know how people went 

about analysing their data, or what assumptions informed their analysis, it is difficult to evaluate 

their research” (Braun & Clarke, 2006, s. 80). 

Tematisk analys är en metod som identifierar olika teman från det insamlade materialet. Att 

identifiera olika teman är ett sätt att organisera materialet så att den sedan kan analyseras och 

avslutningsvis redovisas (Braun & Clarke, 2006, ss. 79–81). Fördelen med tematisk analys är 

metodens möjlighet att fungera tillsammans med olika teoretiska utgångspunkter och är inte 

kopplad till en specifik. Det viktiga är att metoden, den teoretiska utgångspunkten och det 

forskaren vill undersöka samverkar med varandra. I denna undersökning samverkar studiens syfte 

om att undersöka SFI-elevers uttryck om digital teknik med en fenomenografiskt utgångspunkt 

som har sin strävan i hur människor erfar sin omgivning i olika variationer. Den tematiska analysen 

identifierar sedan de olika variationerna och kategoriserar dem i olika teman. 

I den tematiska analysen har olika val gjorts. Det går att välja mellan ett deduktivt och ett 

induktivt metodsätt. Skillnaden mellan dessa är att den första kodar materialet efter en specifik 

forskningsfråga medan den andra utvecklar forskningsfrågan genom kodningsprocessen av 

materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 84). I denna undersökning har både det induktiva och det 

deduktiva metodsättet använts. Deduktivt för att en del av materialet har kodats efter två specifika 

forskningsfrågor om vad eleverna uttrycker om tillgångarna och användningarna av digital teknik, 

och induktivt för att den sista forskningsfrågan utvecklades under arbetsgången av materialets 

kodningsprocess. Den sista forskningsfrågan har utformats till att fokusera kring elevernas 

uttryckta digitala kompetens kopplat till kursplanen för SFI. Anledningen är att mycket av det 

eleverna säger under intervjun berör innehållet av kursplanen trots att intervjufrågorna inte var 

anpassade åt den riktningen. I och med att resultatet fokuserar kring specifika områden om digital 

teknik kommer analysen att beröra de delarna av intervjumaterialet som hör till intresseområdet, 

medan de övriga delarna av materialet inte kommer att tas med i resultatet. 

Vidare i analysmetoden redovisas resultat på en semantisk nivå, vilket innebär att 

undersökningen ser enbart på vad intervjudeltagarna har sagt och inte vad som kan ligga bakom 

deras yttrande. 

Tillvägagångsättet för analysen görs genom en noggrann genomläsning av intervjumaterialet och 

där olika delar av ord, meningar och stycken kodas. Det vill säga att dessa delar markeras på ett sätt 

så att det ger en sammanfattande överblick om vad de olika delarna handlar om. Dessa delar 

sorteras sedan in under olika kategorier med gemensamma nämnare. Dessa kategorier bildar i sin 

tur olika underkategorier och det är dessa teman som presenteras i resultat- och analysdelen. I 

denna undersökning har de delar i intervjumaterialet som representerar något som är i relation till 

forskningsfrågan valts ut. 
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6.6 Metoddiskussion 

Valet av metoden gruppintervjuer har delvis gjorts med tidsaspekten om att det sparar tid att 

intervjua en grupp istället för individuella intervjuer. Gruppintervjuer har också valts för att denna 

arbetsmetod att samtala i mindre grupp är något som eleverna är förtrogna med vid 

klassrumssituationen på skolan. Att samtala i grupp ger eleverna dessutom språkstöd av varandra 

(se Donato, 1994, s. 51). Att gå igenom ord och intervjufrågor innan intervjuns början fungerar 

även som ett språkstöd för att minimera missförstånd, och deltagarnas möjlighet att använda 

lexikon eller varandra, för att kunna hjälpa dem att förstå svåra ord. Detsamma gäller för elever 

med gemensamma modersmål och möjligheten för dem att översätta för varandra där behoven 

finns. Medlemmarna i gruppen kommer dessutom ifrån samma klasser, vilket ökar tryggheten i 

gruppen när de redan känner varandra och känner sig bekväma med att fråga varandra om hjälp, 

vilket också är något som förekommer i en klassrumssituation. 

Trost (1997, ss. 25–27, 44–45) har arbetat mycket med kvalitativa intervjuer. Han menar att 

gruppintervjuer har sina för- och nackdelar som är viktigt att vara medveten om. Nackdelarna är 

att individerna i en grupp kan hamna i en social styrning där gruppmedlemmarnas beteende och 

synpunkter kan påverkas av varandra så att åsikterna anpassas till det som anses lämpligt i gruppen. 

Vid sådana situationer försvinner svarsvariationen för att övriga gruppmedlemmar ställer sig 

bakom det gruppen uppfattar som majoritetsåsikten utan att de nödvändningsvist håller med. Det 

händer också att man har åsikter som man inte vill att andra i gruppen ska veta och väljer då att 

undanhålla det under intervjun. En tredje aspekt som talar emot en gruppintervju är att individer 

säger saker som de inte alls menar och vid olyckliga fall kan andra gruppmedlemmar sprida det 

vidare eller använda det emot hen vid ett senare tillfälle efter intervjun och bryter därmed mot 

tystnadsplikten som råder i en intervjusituation. 

Hur kan dessa nackdelar motverkas? Social styrning är svårt att uppmärksamma under själva 

intervjutillfällena. Den kan däremot uppmärksammas under materialbearbetningen och skrivas 

fram under resultatdelen så att den sociala styrningen synliggörs. Angående åsikter som 

informanterna inte vill att andra i gruppen ska veta, skulle materialet bli rikare om alla deltagare 

vågade att dela med sig av sina erfarenheter och tankar men i denna undersökning har 

informanterna fått valmöjligheten att svara på de frågor de känner sig bekväma med och får därmed 

även möjligheten att inte svara. Fördelarna med detta är en ökad trygghet för informanterna. Den 

sista nackdelen rör tystnadsplikten bland informanterna. Det går inte att kontrollera i efterhand ifall 

tystnadsplikten följs. Däremot är det viktigt att informanterna vid intervjutillfället får tydlig 

information om vad det är som gäller. 

Fördelarna med gruppintervjuer är att interaktionen i intervjun kan leda till att medlemmarna i 

gruppen kan öka insikten om både sina egna åsikter och sina underliggande motiv till handling. Om 

intervjun leds på rätt sätt kan deltagarna bygga vidare på varandras tankar och idéer (Trost, 1997, 

ss. 26–27). Enligt Krueger och Casey (2009, ss. 67–68) är idealstorleken för en gruppintervju på ca 

fem deltagare. Dels för att det blir svårare för den intervjuande att kontrollera större grupper, men 
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också för att en stor grupp minskar deltagarnas möjlighet till att dela med sig av sina åsikter och 

erfarenheter på en djupare plan. I denna undersökning låg gruppstorleken på mellan 1 till 4 och 

även om det gav eleverna möjlighet att dela med sig av sina åsikter var det också tillfällen där 

eleverna valde att inte svara på frågan, vilket kan vara en antydan på att de inte kände sig tvingade 

som i sin tur kan vara en indikator på tryggheten i gruppen. Gruppintervjuer som metod överväger 

förlusten av osagda tankar och erfarenheter. 

Det som inte var planerat för denna studie är att det andra intervjutillfället enbart bestod av en 

frivillig deltagare. I denna situation försvinner fördelarna med gruppintervjuerna. Istället har 

deltagaren fått mer tid att delge sina åsikter och erfarenheter kring ämnet. 

Ljudinspelning har både för- och nackdelar. Då ljudinspelning används går det i efterhand att 

lyssna på deltagarnas tonfall och ordval, men deltagarnas gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk 

försvinner och är dessutom svårare för intervjuaren att uppfatta under en gruppintervju (se Trost, 

1997, ss. 50-51). 

6.7 Validitet, reliabilitet och trovärdighet 

Begreppen validitet och reliabilitet används för att beskriva hur väl datainsamlingen har fungerat 

men Trost (1997, ss. 101–102) menar att dessa begrepp härstammar från en kvantitativ metodologi 

och passar därför inte in i kvalitativa metoder. Validitet innebär att man undersöker det som man 

påstår att man undersöker (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2003, s. 61) och 

reliabilitet innebär att resultatet får samma utfall oavsett antal undersökningstillfällen. Gällande 

reliabilitet förutsätter det en hög standardisering i hur en intervju genomförs. Alla frågorna ska 

frågas på samma sätt utan variation mellan intervjuerna för att uppnå en stabil mätning av resultatet 

(Trost, 1997, s. 99). Om undersökningar ska ge samma resultat, måste samma åsikter från 

deltagarna och fenomen återkomma för varje undersökningstillfälle (Trost, 1997, s. 99). 

I en kvalitativ intervju är det istället förändringen som är av intresse (Trost, 1997, ss. 99–100). 

Även om en kvalitativ intervju inte kan uppnå hög reliabilitet så är det fortfarande viktigt att 

datainsamlingen har gjorts på ett tillförlitligt, trovärdigt och adekvat sätt (Trost, 1997, s. 102). Detta 

görs genom att visa på att datainsamlingen har gjorts på ett seriöst sätt och att den är relevant för 

problemet som undersöks i studien. Att visa trovärdighet görs också genom att visa en öppenhet 

till vilka frågor som har ställts under intervjun, vilka problem som har uppstått under 

undersökningen, men också genom att reflektera kring de etiska aspekterna (Trost, 1997, ss. 102, 

120–121). De delar som visar på undersökningens trovärdighet beskrivs nedan. 

I denna undersökning är den teoretiska utgångspunkten en fenomenografisk ansats som 

samverkar med undersökningens syfte om att utforska individers uttryck kring ett ämne, vilket i 

detta fall är digital teknik i och utanför klassrummet. I undersökningen har också begrepp kopplat 

till ämnet digital teknik beskrivits i bakgrunden och har en central roll i uppsatsen. Det rör begrepp 

så som digital kompetens, den digitala klyftan men också en översikt av de begrepp som används i 
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kursplanen för SFI och en redogörelse för dessa. Dessa begrepp används vidare i både resultat- 

och diskussionsdelen. 

Den öppenhet som finns i uppsatsen är att de frågor som har använts under intervjun finns 

tillgängligt som bilaga i slutet av uppsatsen (se bilaga 1). Däremot finns inte intervjusvaren i sin 

helhet, detta för att respektera de etiska aspekterna om deltagarnas anonymitet i 

konfidentialitetskravet. Hur materialet sedan har analyserats finns i avsnitt 6.5 med en beskrivning 

om vad en tematisk analysmetod är och hur undersökningen har gått tillväga och vilka val som har 

gjorts. 

En del av de hinder som begränsar undersökningen är språket. Detta beskrivs mer utförligt i 

avsnitt 6.3. Det har inte varit möjligt att tillhandahålla tolk för de intervjuade och informanternas 

svar är därmed begränsad till den språknivå de är på vid intervjutillfället. Trots de språkstöd 

eleverna har fått genom bland annat bildstöd och möjlighet att översätta intervjufrågorna innan 

intervjun finns det ändå en språkbegränsning. 

6.8 Etiska aspekter 

I denna studie har de forskningsetiska principerna beaktats. För informationskravet fick eleverna 

vid två tillfällen information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde dra sig ur undersökningen. Informationen gavs första gången i elevernas klassrum inför 

studien och sedan i samband med intervjun. 

För samtyckeskravet fick eleverna själva bestämma att vara delaktig genom att anlända till det 

angivna klassrummet vid utsatt tid för intervjun. I och med att samtliga deltagare är vuxna behövdes 

inget medgivande från vårdnadshavare. Under intervjun var eleverna också fria att avstå från att 

svara på de frågor som de inte kände sig bekväma med. 

För konfidentialitetskravet lovades att ingen annan skulle få lyssna på intervjuinspelningarna 

och att deltagarna utlovats anonymitet i uppsatsen. Därför har deltagarnas, lärarnas och skolans 

namn inte tagits med i studien. Det lagrade materialet som de inspelade ljudfilerna och 

transkriberingarna är inte tillgänglig för utomstående och ligger i datalagringar som behöver 

lösenord för tillgänglighet. 

Avslutningsvis för nyttjandekravet får det material som har samlats in om de enskilda deltagarna 

enbart användas i forskningssyfte och inte för andra avsikter. 
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7 Resultat och analys 

I resultat och analysdelen kommer frågeställningarna i avsnitt 5 att besvaras. Resultatet presenteras 

genom tre huvudteman som har valts ut utifrån frågeställningarna: den första digitala klyftan med 

avseende på tillgången till tekniken, den andra digitala klyftan gällande användningen av tekniken 

samt kursplanen för SFI. Hur dessa teman har valts ut beskrivs i avsnitt 6.5. Resultatet redovisas i 

kvalitativ, och i viss mån kvantitativt, form. 

7.1 Den första digitala klyftan: tillgång 

Den första digitala klyftan enligt OECD handlar om bristen på tekniktillgången. I följande avsnitt 

delas temat om teknikbristen upp i två underkategorier där den första handlar om otillgängligheten 

till skolans datorer och den andra om att det är priset som påverkar, följt av en analysdel om dem 

båda. 

7.1.1 Oanvändbara datorer i skolan 

Något som framkommer tydligt i intervjun är det låga användandet av datorer på skolan. Följande 

tabell visar elevernas svar gällande användningen av teknik i klassrummet och där brist på 

användning av datorer är den mest utmärkande. 

Tabell 7.1: Digital teknik som eleverna använder i klassrummet under sin SFI-undervisning (för 

hela tabellen se bilaga 3). 

 
Klass D2 Klass D3 

A1 A2 A3 A4 B1 C1 C2 C3 C4 

Dator        X  

Surfplatta X   X X X X X X 

Mobiltelefon X X X X X X  X X 

Internet X X X X X X X X X 

  

I tabell 7.1 är det enbart C3 som anger att hon har använt sig av datorer på skolan. Senare under 

intervjun framkommer det att samtliga elever i klass D3 har använt datorer, men att datorerna inte 

fungerade vid dessa tillfällen för det syfte läraren hade tänkt och därför ansåg eleverna att det inte 

räknades. Huvudorsaken för problemet enligt eleverna är gammal teknik. 

 

B1: Och i skolan också datorer är gamla, funkar inte. Många gånger vi skulle koppla till 
nätet och datorer men det funkade inte. Jag kommer ihåg för två veckor sedan. Många 
elever skulle jobba med [skolans lärplattform] på datorn men kom alla lite senare: ’Det 
funkar inte’, ’det funkar inte’, ’det funkar inte’… Jag pratade också på elevråd och med [den 
ansvarige på elevrådet]. Jag sa: ’datorer är gamla och programmet är mycket problem. Måste 
byta’. 
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Detta är ett exempel på en lektion som inte gick som läraren hade tänkt sig och elev B1 nämner 

även att klassen har försökt att använda datorer och internet ”många gånger” utan positiva resultat. 

B1 har dessutom informerat skolan gällande detta. Vidare nämner grupp C också under intervjun 

tillståndet på skolans datorer och säger följande: 

C1: Det är dåligt, det är mycket dåligt. Systemet är… 

C2: 100 år gamla. Vi måste kasta dem. 

[…] 

C1: Ram är mycket dåligt. Det tar långtid om jag vill skriv en bokstav. Det tar lång tid till 
att se det jag skriv. 

C3: Jag tror inte att det är så mycket. Man måste vänta och skriva boka tills vi ska göra 
någonting. 

C2: 65 år gammal. 

AM: Finns det en positiv sak? 

C1: Nej 

C2: Det FINNS datorer. 

C1 och C2 är bestämda i sina negativa åsikter om skolans datorer och det enda positiva är att det i 

huvudsak finns datorer på skolan även om de inte fungerar. Men problemen gäller inte bara 

elevernas datorer utan även lärarnas. 

B1: Många lärare kommer med sina datorn och datorn fungerar inte. 

AM: Åh, också lärarens datorer …. 

B1: De är gamla dator. De har också gamla dator. 

7.1.2 Det är en fråga om priset 

Tabell 7.1 visar att sju av nio elever har använt surfplatta i klassrummet. Alla i klass D3 har använt 

surfplattor på skolan och en elev i klass D2. Även här tycker B1 inte att skolans surfplattor fungerar 

på ett bra sätt även om skolan köpt in dem förra året och är relativt nya. I detta fall är orsaken till 

surfplattornas oanvändbarhet av ett annat slag än den för datorerna. 

B1: Det här också, det är problem [pekar på en surfplatta] 

AM: Vad är problemet med de här? 

B1: Den är också när många ska skriva med… Word. Det fungerar inte. Jag skriver med 
min tabletten. Men där är [visar tecken mot skolans surfplatta och visar misstycke med 
ansiktet]. 

AM: Din tablett fungerar bättre. 
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B1: Därför att min tablett är ny och jag försöker hela tiden nya program. Nya program jag 
måste använda. 

AM: Så det är svårt att skriva på den [pekar på skolans surfplatta] eller det är problem… 

B1: De köpte den, 700 kronor. 

AM: Jag vet inte 

B1: 700 kronor, jag vet. Jag köpte 5000 kronor. 

AM: Åh 

B1: Det är för ramen, grafiken, allt. 

Att skolans surfplattor inte fungerar som de ska grundar sig i enligt B1 att skolan har köpt in dem 

billigt. Priset och kvalitén är sammankopplade. Under intervjun återkommer samma tema i 

samband med två elever som inte har tillgång till dator hemma. Datorns frånvaro i hemmet 

redovisas följande då A3 säger ”Jag har internet men jag har inte dator”, och C1 ”Jag försöker göra 

alla saker i min mobil men om jag behöver dator går jag till min släktingar. Han har dator”. Både 

A3 och C1 vill köpa datorer men det är enligt dem den höga kostnaden som är ett hinder och de 

vill inte köpa en billig dator. För dem är det förknippat med en dator som har sämre kvalitet, vilket 

de inte vill ha. C1 säger: ”Jag vill köpa en dator men det kostar mycket. Jag vill inte köpa en dålig 

dator”. A3 uttrycker på liknande sätt: 

A3: Jag tänker att köpa. Om man köper ett bra märke det är lite dyrt. 

A4: 12 000 kr 

A3: Som äpple, [skrattar] 

A2: Den här laptop den är inte så mycket dyr. Det finns billigare. 

A3: Jag vill inte en billig. 

7.1.3 Analys om den första digitala klyftan 

Brist på tillgängligheten till digital teknik hör till den första digitala klyftan (OECD, 2010, s. 26). I 

Sverige är detta numera inte ett problem och många har datorer hemma, men bland de nio eleverna 

som jag intervjuade är det två som inte har tillgång till fungerande datorer utanför klassrummet. 

Uppsatsen säkerställer inget men den kan ändå visa en antydan på att den första digitala klyftan är 

större bland eleverna på SFI än bland svenska elever (se Internetstiftelsen i Sverige, 2018). C4 

berättar, i samband med diskussionen om de dåliga datorerna i skolan, hur det var när han kom till 

Sverige. 

C4: Jag vet de är gamla, de fungerar långsamt men det är bättre än ingenting. Jag kommer 
ihåg när jag kommit till Sverige. Vi hade ingen dator i hemma. Vi var nästan sju personer. 
Ibland vi behövde använda dator och vi gick från hem till [stadens] stadsbibliotek. Vi 
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promenerar. Ibland det var regn och snö. Och vi måste gå. Om vi hade en dator i hemma 
vi behövde inte. 

Det är meningen att skolan ska överbrygga de brister eleven har hemifrån för att motverka klyftor 

i samhället. I detta fall gör skolan inte det. Det kan vara en av anledningarna till att Skolverket 

reviderade läroplanen. I den gamla läroplanen för vuxenutbildningen var rektorn ansvarig över att 

skolan hade tillgång till b.la. datorer (Skolverket, 1994, s. 8). I den reviderade läroplanen ansvarar 

rektorn över att eleverna får tillgång till och möjligheten att använda lärverktyg som hör till en 

tidsenlig utbildning (Skolverket, 2017g, s. 13). Det räcker inte att det numera finns datorer i skolan 

utan datorerna måste också fungera för det syfte som utbildningen kräver. För en elev som inte har 

tekniken hemma skulle hen kunna resonera som i C4:s fall, ”Det är bättre än ingenting”, men för 

att eleven inte ska hamna efter i sin digitala utveckling och hamna utanför informationssamhället 

behöver skolan göra en insats. Studiens insamlade data tyder på att det är ekonomin som är hindret, 

vilket också har påverkat kvalitén på lärarnas arbetsdatorer som i sin tur påverkar lektionen när de 

inte fungerar. I slutändan är det eleverna som blir lidande. 

7.2 Den andra digitala klyftan: användning 

Den andra digitala klyftan handlar om oförmågan att använda tekniken så att det gynnar eleven i 

sin språkstudie. Detta tema är uppdelad i två underkategorier som handlar om skillnaden mellan 

dator och mobila enheter samt elevernas behov att teknikstöd. 

7.2.1 Skillnaden mellan datorn och de mobila enheterna 

Den vanligaste enheten bland eleverna både i klassrummet och utanför klassrummet är mobiltelefonen, 

därefter surfplattan och den minst vanliga är datorn. 

Tabell 7.2:  Dator och mobila enheter som eleverna använder för sina språkstudier i klassrummet 

och utanför klassrummet (för hela tabellen se bilaga 3). 

 
Klass D2 Klass D3 

A1 A2 A3 A4 B1 C1 C2 C3 C4 

Dator/Laptop O O  O   O X O 

Surfplatta XO  O XO XO X X XO X 

Mobiltelefon XO XO XO XO XO XO O XO XO 

X= i klassrummet; O=utanför klassrummet 
    

Som tidigare har nämnts har varken A3 eller C1 dator hemma men under intervjun framgår det att 

B1 och C3 som har datorer hemma inte använder de för sina språkstudier. Istället använder de 

surfplattan och mobiltelefonen för det syftet. Under intervjun förklarar B1 skillnaden mellan de 

olika enheterna: 

B1: Jag vet många har problem med tekniken. De förstår bara öppna och stänga. Inget mer. 
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AM: Alla har nu mobiltelefoner och alla använder sina mobiltelefoner hela tiden. 

B1: Alla har. Alla använder sin mobil därför att det är lätt. Du kan använda och det kommer. 
Men när det börjar problem de vet inte vad de ska göra. 

B1 menar att många inte använder tekniken (datorer) för att det är svårt, men att många å andra 

sidan använder mobiler för att det är en teknik som är mer användarvänlig. Fast även för mobila 

enheter tar det stopp när svårigheter uppstår. B1 förklarar vidare under intervjun att en sådan 

svårighet som kan uppkomma är när en person glömmer sitt lösenord och inte vet hur han eller 

hon ska logga in i olika program och app:ar. 

Samtidigt som det finns de som tycker att mobila enheter är lättare än datorer så finns det också 

de som upplever att mobila enheter har begränsningar. Enligt C1 går det inte alltid att arbeta i 

skolans lärplattform via mobilen. C1: ”Det är svårt att använda [skolans lärplattform] i mobilen. 

Jag vet inte varför men det är svårt. Det är lättare i datorer, eller surfplattor. Jag kan inte tryck i 

mobilen”. C1 säger fortsättningsvis att han försöker göra så mycket som möjligt i mobilen när det 

gäller skolarbete och när det inte går lånar han en dator från släkten. A2 som inte har tillgång till 

dator utan enbart surfplatta ser också skillnader mellan dessa digitala medier och föredrar datorn. 

AM: Hur gör du när du inte har dator hemma? 

A3: Jag har en liten Ipad och jag jobbar på den. 

AM: Går det bra med Ipad? 

A3: Nej, inte som dator. 

En av de elever som använder datorn för sina hemstudier är C2. Han menar att det är genom 

regelbunden datoranvändning som vanan kommer, ”Det är jättelätt till mig eftersom jag använder 

dator ofta”. 

7.2.2 Stöd i den digitala miljön 

Många av eleverna ser flera fördelar med att använda teknik i sina språkstudier, men de har också 

exempel på situationer när de behöver stöd i teknikanvändandet för att komma vidare i sina studier. 

Elev B1 berättar hur han tidigare under en period studerade på distans och använde då skolans 

lärplattform i ca 4–5 timmar om dagen. Utmaningen var när han behövde mer förklaring än det 

som fanns i programmet och det fanns ingen han kunde vända sig till. Svåra grammatiska moment 

var bland annat partikelverb och direkt och indirekt tal. 

B1: Ja, den tiden jag sitter och jobbar med [skolans lärplattform], jag förstår inte den. Vad 
ska jag göra? Det finns ingen personen. 

AM: Vad gjorde du då? 

B1: Det är katastrof, stängt… slut. Den förstår inte. Det går inte. [Skrattar]. 

[…] 
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B1: Direkt tal och indirekt tal. Det är mycket svårt för att förstå. 

AM: Du får bara information men du kan inte fråga tillbaka om du inte förstår. 

B1: Ja! … När passar den? och vad ska göra med den? 

Att inte kunna fråga en lärare med sina individuella frågor orsakade att eleven inte kunde komma 

vidare i sin distanskurs, vilket han upplevde som en katastrof. Nu när eleven studerar i klassrum 

igen, fungerar det mycket bättre, ”Medan vi tittar på programmet [vår lärare] stoppar och förklarar 

lite mer”. […] ”Det är jättebra”. I C4:s fall sökte han stöd från bekanta för att förstå hur skolans 

lärplattform fungerar men utan att komma vidare. 

C4: Jag förstår inte. Jag kan inte arbeta med [skolans lärplattform]. Jag vet inte varför. 

[…] 

C4: Jag har öppnat många gånger [skolans lärplattform] hemsida men jag förstår ingenting 
vad jag ska göra med den. Jag har frågat mina kompisar och de säger att du kan kolla på 
film och så, men jag vet inte. 

En huvudanledning till att C4 inte kommer vidare är för att han är van vid att studera på ett annat 

sätt än skolans lärplattform. 

C4: Jag vet hemsida på engelska man kan lära sig svenska. Man kan jobba steg för steg. När 
man klart med första steg man har en prov på höra, prata, och skriva. Om man klarar provet 
man kan gå i nästa steg. 

[…] 

C4: [Skolans lärplattform] det går inte så, steg för steg. 

7.2.3 Analys om den andra digitala klyftan 

Att inte kunna använda tekniken som man har eller att inte kunna dra fördelar av tekniken hemma 

på ett sätt som gynnar elevernas skolutbildning, hör till den andra digitala klyftan (OECD, 2010, 

ss. 115, 165). A2 och C1 som inte har dator hemma och som är en del av den första digitala klyftan 

blir automatiskt en del av den andra digitala klyftan. Utan tillgång till datorer i och utanför 

klassrummet ges dem ingen möjlighet till att dra nytta av den tekniken. 

Det är också elever i denna undersökning som har tillgång till tekniken utanför klassrummet, 

men använder den inte för sina språkstudier. B1 och C3 som har dator hemma använder istället 

surfplattan för sina språkstudier. I en undersökning från Skolverket (2016b, s. 3) anger de att den 

utrustning som ökar i vuxenskolan är surfplattorna. En naturlig följd skulle vara att lärare och elever 

på SFI börjar använda surfplattor mer och mer, och risken blir att man begränsar sig till enbart den 

tekniken. I en tidigare kursplan för SFI från 2009 står det att eleverna ska kunna använda olika 

digitala verktyg. I den nuvarande kursplanen ska eleven kunna använda relevant teknik för lärande 

och kommunikation, vilket också indirekt innebär olika typer av teknik men också olika typer av 

app:ar och program (Skolverket, 2017f, s. 2; Skolverket, 2017d, s. 2). C2 lärde sig datorn genom 
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regelbunden användning. Genom att elever får använda digitala verktyg regelbundet kommer 

användningen också att underlättas, men det får inte begränsas till surfplattorna, utan det måste 

också innefatta datorer med olika program. Orsaken till att det är viktigt är att förmågan att använda 

datorer behövs för att eleverna ska bli en del av informationssamhället. Som tidigare nämnts är det 

inte enbart kunskapen av att använda tekniken som gör att en individ behärskar digital kompetens. 

Detta uppmärksammar C4 under intervjun. 

C4: Det finns många personer som använder datorn nästan hela dag men de bara kollar på 
Facebook eller kollar på Youtube. Men de gör inte många saker, eller använder många 
programmet. Det betyder inte någon personer som använder mycket dator att de är duktig. 

Facebook och Youtube representerar i detta citat underhållning och C4 menar att digital kompetens 

är så mycket mer än att enbart använda tekniken för underhållning och fritid. 

I undersökningen finns det också exempel när eleverna har sökt stöd i användning av tekniken 

för att komma vidare i sina studier, men med olika resultat. Stödet kommer från olika håll, både 

från läraren och från vänner. I B1:s erfarenhet kunde tekniken inte ersätta läraren och i en digital 

lärmiljö är lärarens roll fortfarande viktig och detta har tidigare forskning också visat (Kluge, 

Krange, & Ludvigsen, 2014, ss. 64–65; Petersson, Lantz-Andersson , & Säljö, 2014, ss. 89–91). I 

Plowman & McPake (2013, s. 28) studie om barns digitala utveckling, behövde barnen stöd och 

handledning av andra vuxna innan de kunde blir självständiga i sin teknikanvändning. Vuxna som 

både använder och inte har använt teknik behöver också stöd och handledning. C4 kunde inte få 

det stöd han behövde från sina vänner, men en lärare som är utbildad inom pedagogiken har 

kompetens att handleda sina elever. En viktig uppgift blir att ge stöd så att eleverna blir självständiga 

i sin teknikanvändning. 

7.3 Digital teknik och kursplanen 

I detta avsnitt kommer elevernas svar att presenteras under teman som har tagits från kursplanen i 

SFI. Mer information om kursplanen finns i avsnitt 2.3.2. Ett ämne som inte kommer att 

presenteras specifikt är användningen av digital teknik för lärande. Detta ämne är istället 

övergripande i hela analysdelen. De teman från kursplanen som presenteras här är a) användningen 

av digital teknik för kommunikation, b) att förhålla sig till information, c) användande av relevant 

teknik, d) framförande av sitt budskap med hjälp av digital teknik, samt e) att läsa olika multimodala 

texter. 

7.3.1 Användning av digital teknik för kommunikation 

I kursplanen för SFI står det att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

digital teknik för kommunikation (Skolverket, 2017d, s. 2). Den kommunikation eleverna nämner 

i samband med skolan är mejl mellan läraren och eleverna och inte något som de arbetar med i 

klassrummet. Grupp C tar däremot upp ämnet i deras vardagsliv och diskuterar för- och 
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nackdelarna med kommunikationen i den digitala miljön. Nackdelarna är däremot övervägande. 

En av de fördelar C3 nämner är möjligheten att komma i kontakt med människor i andra länder 

och att kunna prata direkt med familjen som inte bor i Sverige via videosamtal som t.ex. Skype och 

Whatsapp. 

För att titta närmare på nackdelarna så har de fördelats på två underteman. Den första är att 

teknik tar bort människors privatliv. Det andra är att teknik gör att kontakten med andra människor 

blir sämre. 

Inget privatliv 

Eleverna i grupp C upplever att genom tekniken blir de inte lämnade ifred bland sina vänner och 

bekanta, och detta tycker de är ett problem. 

C3: Man hinner inte göra någonting, hela tid man prata prata prata. Det är jätteproblem 
också. Till exempel min kompis har ringt till mig. Jag vill inte svara men hon tittar på 
Whatsapp om jag är online. Det är mycket… det är ett problem. 

AM: Aha, de ser om man är online eller inte. 

C3: ’Vad du gjorde?’, ’Varför du inte svara?’ 

C1: Man har inte personligt liv. 

C3: Just de 

Precis som att C3 säger att Whatsapp visar att eleven är online nämner C4 samma sak om Facebook. 

De vill inte prata, men känner att de måste för att vännerna som ser att de är online frågar dem 

varför de inte svarar tillbaka. C4: ”Om jag gick in på Facebook kommer att bli online och de…: 

’Varför svarar du inte?’” […].  ”Jag vill inte prata med dem”. 

Sämre kontakt med andra 

Vidare uttrycker C1 att teknik gör att kontakten med andra blir trasig. C2 fortsätter och ger följande 

exempel: 

C2: När du åker på bussen eller tåget och eller väntar på bussplatsen eller tågplatsen ni ser 
alla ute med högtalare. […]. De är hemma och ser surfplatta, dator och på tv utan prata 
med föräldrar och föräldrar utan prata med ungdomen. 

C2 säger att alla går runt med högtalare, möjligtvis har eleven blandat ihop ordet med hörlurar. 

Han menar att tekniken gör att man både i samhället och i hemmet pratar mindre med varandra. 

C3 upplever samma sak: ”Man umgås mindre med andra och när du bjuder till fest, till kompis, 

hela tiden man sitter med telefon. Det blir inte kontakt”. C1 ser att det mänskliga umgänget behövs. 

”Människa kontakt det är bättre än digital kontakt”. 
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7.3.2 Att förhålla sig till information från olika källor med hjälp av digital teknik 

I kursplanen ska eleverna med hjälp av digital teknik utveckla ”sin förmåga att förhålla sig till 

information från olika källor” (Skolverket, 2017d, s. 2). I Skolverkets kommentarmaterial kan delar 

av detta göras utan att eleverna använder digital teknik. Eleverna kan bland annat sitta i grupper 

och diskutera för- och nackdelarna mellan surfplattor och datorer eller läraren kan hålla en 

föreläsning om källkritik. Situationer då eleverna inte använder digital teknik utan enbart pratar om 

det i klassrummet framgår inte i intervjumaterialet. Vidare i kommentarmaterialet ska eleverna 

också få använda digital teknik i att t.ex. söka information i samband med lärarens föreläsning om 

källkritik. Är detta något eleverna ger uttryck för under intervjun? I frågan vad eleverna gör när de 

använder surfplattorna svarar de att de använder Lexin och skolans lärplattform. De säger att de 

har skrivit CV, skrivit på Word och använt surfplattan för att svara på frågor. C4 nämner också att 

de ibland använder någon hemsida. Vad det är för en hemsida framgår inte. B1 som går i samma 

klass pratar också om en hemsida som läraren använder. Det är en sida som lär ut det svenska 

språket. Möjligtvis syftar eleverna på samma sida. I svarsblanketten får eleverna ange vilka som 

använder Wikipedia i klassrummet och utanför klassrummet. Det är två elever som har kryssat för i 

klassrummet och två för utanför klassrummet. 

Tabell 7.3: Elevernas användning av Wikipedia i klassrummet och utanför klassrummet. 

 
Klass D2 Klass D3 

 
A1 A2 A3 A4 B1 C1 C2 C3 C4 

Wikipedia X     O  XO         

X= i klassrummet; O= utanför klassrummet 

 
     

Wikipedia är en webbsida som innehåller information om olika ämnen men tabell 7.3 visar tyvärr 

inte i vilket syfte som eleverna har använt Wikipedia. Däremot visar det att dessa elever har använt 

Wikipedia och har därför erfarenhet av webbsidan. 

Även om eleverna inte uttrycker något om informationshantering i klassrummet har de 

erfarenheter om ämnet i vardagslivet. Där tar de upp två områden. Den första är att dålig 

information kommer utan att man kan stoppa det och den andra är att information kan göras 

missvisande. 

Dålig information 

Två elever i grupp A upplever det negativt att de exponeras för dåliga saker från nätet utan att de 

har någon kontroll att stoppa det. 

A1: Tråkigt är när jag kolla dåliga saker. Det blir tråkigt. Jag vill inte kolla men det kommer 
ändå. 

A2: Det är därför jag vill inte ha Facebook eller Twitter, jag behövs inte. 
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A1 säger inte i vilka sammanhang det handlar om medan A2 menar sociala medier. Den oförmågan 

att inte kunna välja bort information är för A2 en anledning att inte använda sociala medier. 

Missvisande information 

Eleverna i grupp C pratar om hur information kan förvrängas och hur det kan skapa problem i 

relationer. Samtalet inleds med hur kommunikation på Facebook kan leda till avundsjuka i 

relationer för att sedan övergå till hur bilder kan användas för ytterligare skada. 

C2: Ibland digital teknik blir teknikproblem i privatlivet. Om du säger grattis till en annan 
man, din man säger: ’Ah VARFÖR?’ Det är samma för man också. Om fru eller min 
flickvän skriver till en man. Jag säger ’VAFÖR?’ 

C3: Eller du sitter med en annan och jag tar en bild. 

C2: Du pratar med C1, C1 frågar: ’Kan du hjälpa mig jag har gått vilse?’ En kompis av din 
man tar en bild och skickar till din man och han blir arg. ARG! 

C3: Ändå man kan inte sitta utan internet. 

Det visar på elevernas medvetenhet i grupp C om vad bilder kan orsaka när de tas ur sitt 

sammanhang. 

7.3.3 Användning av relevant teknik 

I kursplanen ska eleverna utveckla sin förmåga att använda relevanta verktyg för lärande och 

kommunikation (Skolverket, 2017d, s. 2). ”Du måste använda digital på rätt sätt” säger C2 och 

istället för att förklara när det är rätt, förklarar han istället att det finns situationer när valet av att 

inte använda tekniken ibland kan vara effektivare. Det handlar om att veta när den ska användas 

och när den inte ska användas för att uppnå önskad effekt vilket också ingår i elevens förmåga att 

använda relevant verktyg. 

C2: När du skriv någonting eller pratar någonting det är mer effektiv än digital teknik. I 
PowerPoint eller projektor på lite tid du kan visa många många saker. Det är svårt för … 
att ta… [eleven försöker hitta orden]. 

AM: Ni hinner inte? 

C2: Mm 

C2 menar att i en klassrumssituation kan läraren genom en PowerPoint mata eleverna med så 

mycket information att de inte hinner med. Istället för att visa färdig text genom en PowerPoint är 

det effektivare för elevernas inlärning att läraren istället skriver på tavlan och framför budskapet 

muntligt. 
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7.3.4 Att framföra sitt budskap med hjälp av digital teknik 

I kursplanen ska eleverna med hjälp av digital teknik kunna framföra sitt budskap (Skolverket, 

2017d, s. 3). Att framföra ett budskap kan vara att redovisa något och i sin redovisning använda 

digital teknik som ett hjälpmedel. Detta kan göras genom att t.ex. via en muntlig redovisning visa 

en bild genom en projektor eller att eleverna använder en PowerPoint som kan innehålla text och 

bilder. På detta sätt blir redovisningarna multimodala. Under intervjun nämner eleverna inte något 

om att presentera eller redovisa något. Att framföra budskap men hjälp av digital teknik i 

vardagslivet tas inte heller upp. I svarsblanketten har fyra elever svarat att de har använt projektorn 

i klassrummet. Det är också elever som har svarat att de har använt program som gör film eller 

spelar in ljud och program som t.ex. PowerPoint i klassrummet och utanför klassrummet. Dessa 

program kan användas för att redovisa något för en mottagare, men undersökningen visar inte i 

vilken avsikt som eleverna använder programmen (Tabell 7.4). Program som spelar in ljud skulle 

kunna användas som uttalsträning och inte bara i syfte att redovisa något. 

Tabell 7.4: Elevernas användning av projektor och olika program i klassrummet och utanför 

klassrummet för sin språkutveckling. 

 
Klass D2 Klass D3 

A1 A2 A3 A4 B1 C1 C2 C3 C4 

Projektor   X X X   O X 

Program som gör film t.ex. Imovie XO XO X O      

Program som spelar in ljud t.ex. Audacity     X   X O 

Program som visar bild och text t.ex. PowerPoint XO  X XO      

Enkätsvaren visar inte i vilket avsikt som eleverna använder programmet. 
X= i klassrummet; O= utanför klassrummet 

 
       

Blankettsvaren kan å andra sidan visa vilka elever som har erfarenheter med en viss typ av program 

som läraren sedan kan använda i undervisningssyfte i klassrummet. Det intressanta är frånvaron av 

C1 och C2. Vi har tidigare fått veta att C2 har dator hemma medan både C1 och A3 inte har det. 

Däremot har A3 fått erfarenheten av att använda projektor och andra program i klassrummet vilket 

C1 inte har fått. Blankettsvaren visar att det finns stora variationer mellan eleverna men inga av 

eleverna uttrycker något explicit om detta tema under intervjun förutom C3 som i intervjun pratar 

om en ljudinspelning på skolan. 

7.3.5 Att läsa multimodala texter i den digitala miljön 

Slutligen står det i kursplanen att eleverna ska träna i att läsa olika multimodala texter där text, bild 

och ljud har kombinerats (Skolverket, 2017d, s. 3). Från olika kommentarer från eleverna ger de 

antydan om att skolans lärplattform är multimodal. C3: ”Det finns många långa texter. Många olika 

texter man måste läsa”. C4: ”Jag har frågat mina kompisar och de säger att du kan kolla på film”. 

C1: ”Det finns inte ljud ibland så det har en teknikproblem som man måste fixa”. Eleverna nämner 
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att det finns text, film och ljud. Ibland är det problem med ljudet och film är också en form av 

rörlig bild. I tabell 7.5 framgår det att A2 och C2 inte använder skolans lärplattform i klassrummet 

och utanför klassrummet är det A2 och C4 som inte använder skolans lärplattform. 

Tabell 7.5: Elevernas användning av skolans lärplattform i klassrummet och utanför klassrummet. 

 

 
Klass D2 Klass D3 

 
A1 A2 A3 A4 B1 C1 C2 C3 C4 

Skolans lärplattform XO   XO  XO  XO XO  O  XO  X  

X= i klassrummet; O= utanför klassrummet 

 
     

Andra multimodala medier som eleverna använder är videoklipp från bland annat Youtube och alla 

elever i studien använder Youtube utanför klassrummet. Det framgår inte vilka Youtubeklipp 

eleverna tittar på och inte heller om dessa även innehåller texter eller undertexter. Eleverna i grupp 

C nämner också att läraren använder PowerPoint vilket också kan vara multimodalt. Eleverna i lite 

olika variation ges möjlighet att träna sig i att läsa olika multimodala texter med hjälp av digital 

teknik. 

7.3.6 Analys av elevernas uttryck om digital teknik kopplat till kursplanen 

Eleverna uttrycker att en del teman (användningen av digital teknik för kommunikation, att förhålla 

sig till information från olika källor, användningen av relevant teknik, framförande av sitt budskap 

med hjälp av digital teknik och att läsa olika multimodala texter) görs i skolan medan andra sker i 

vardagslivet. I kursplanen för SFI står det att kursen ska utgå från elevernas förkunskaper och 

erfarenheter (Skolverket, 2017d, s. 2). Under intervjun har eleverna delgett personliga erfarenheter 

och utmaningar av att vara en del av informationssamhället. Ett av de största teman kopplat till 

kursplanen bland eleverna är hur den digitala tekniken begränsar deras privatliv genom att flera 

sociala tjänster synliggör deras online status för andra. Detta ämne kan mycket väl ligga till grund 

för ett diskussionsmoment under en lektion där eleverna även kan ge varandra tips och råd för 

åtgärder. 

Fortsättningsvis visar eleverna att de bär på en erfarenhetsbank inom ämnet digital teknik som 

kan användas som utgångspunkt för lärarens planerade lektioner. Läraren behöver då i sin yrkesroll 

synliggöra dessa erfarenheter. Utbildningen avser även att vidareutveckla elevernas digitala 

kompetens och detta görs också genom att elever delger sina erfarenheter till varandra. 
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8 Diskussion 

Analys- och resultatdelen visar att det finns skillnader i SFI-elevernas tillgång till digital teknik och 

det finns skillnader i elevernas uttryck om sin digitala användning samt kompetens i förhållande till 

språkundervisningen och kursplanen. I detta avsnitt kommer skillnaderna att diskuteras så att de 

bättre kan förstås. 

8.1 Skillnader i tekniktillgången 

I undersökningen är det två elever som uttrycker att de inte har tillgång till datorer hemma. De 

uttrycker också att det är lättare att använda datorn vid specifika tillfällen än det är med mobilen 

och surfplattan, vilket visar att de har datorvana sedan tidigare. Denna datorvana kan inte ha 

kommit från skolan i och med att skolan inte har tillgång till fungerande datorer. Vad är orsaken 

till att de inte har tillgång till datorer nu? Skillnaden till elevernas tillgångar till teknik påverkas av 

bland annat ekonomin i och med att det är en förutsättning till att kunna införskaffa sig teknik och 

internetuppkoppling (se Rogers, 2003, ss. 284, 288). Det finns sedan olika orsaker till att en person 

kommer till Sverige, vilket kan leda till en förbättrad eller försämrad ekonomisk situation. Kommer 

en individ hit för en forskartjänst på universitet eller är det på grund av tvångsflykt från konflikter? 

Castells (2002, s. 256) presenterar två åtgärder för att låginkomsttagare ska kunna bli delaktiga i 

informationssamhället. Den första handlar om att sänka priset på tekniken. Dessa elever har ett val 

att köpa billiga datorer. Förslaget ges till en av dem under intervjun men tas inte emot positivt. 

Rogers (2003, ss. 284, 288) påpekar att de individer som har knappa resurser tvingas att avvakta 

med att köpa in teknik till hushållet för att vara säkra på att de kan dra nytta av tekniken och/eller 

tills priset går ner. För två av eleverna är kvaliteten viktigare än att köpa billigare dator. Utmaningen 

med många elever på SFI är att de behöver kunna tillämpa sig det svenska språket innan de kan få 

ett jobb, vilket innebär att ekonom inte alltid är så stark under SFI-studietiden. 

Den andra åtgärden som Castells (2002, s. 256) presenterar är att tillgången till internet och 

datorer måste öka på offentliga platser som t.ex. bibliotek, skolor och arbetsplatser, vilket i sin tur 

ökar möjligheten för individer att ansluta sig till nätet. I denna undersökning har skolan inga 

fungerande datorer, däremot kan eleverna ansluta sig till skolans nätverk via sina mobiltelefoner. 

Det finns tillfällen när elever behöver använda datorer, för att t.ex. göra hemläxa. En elev i 

undersökningen berättar att biblioteket var en plats han kunde gå till för att utföra skolarbete. En 

annan elev nämner möjligheten att använda dator hemma hos släktingar. Castells (2002, s. 256) 

skriver om hur olika etiska grupper har tillgången till tekniken från annat håll när de inte finns 

tillgång i hemmet. En av möjligheterna är nämligen släkten. Däremot kan elever som studerar SFI 

vara ensamkommande och har då brist på stöd från släkten. 

Som tidigare nämnts ser elevernas tekniktillgångar olika ut utanför klassrummet. Castells (2002, 

s. 252) säger att tillgång till teknik och internet inte löser den digitala klyftan i hur tekniken ska 

användas, men är en förutsättning för att bryta ojämlikheterna. Alla elever har tillgång till internet 
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under skoltiden och många elever använder sig av sin egen mobiltelefon under lektionstiden. 

Skolan har surfplattor som eleverna kan använda och lärarna har egna datorer som de använder i 

klassrummet tillsammans med projektorer och högtalare. Det som inte fungerar är datorerna. 

Kursplanen kräver att eleverna kan använda olika teknik för olika situationer (Skolverket, 2017d, s. 

2). Att kunna använda en dator är viktigt i många arbeten, och därmed bör datoranvändningen 

också vara viktig i SFI-utbildningen (se Norlund Shaswar, 2014, ss. 317–318). Norlund Shaswar 

(2014, ss. 317–318) visar i sin studie att skolans begränsade teknikanvändning stred mot kursplanen 

för SFI, vilket skolan för denna studie också gör gällande datoranvändningen. En fråga som uppstår 

är hur många flera SFI-skolor som brister i detta. Att Skolverket ändrade kursplanen leder inte till 

att skolan införskaffar datorer som kan användas i utbildningen. Det handlar i hög grad om 

ekonomi och det är en kostnad för skolan att köpa in datorer. 

8.2 Skillnader i teknikanvändningen 

I resultatdelen framkommer det att det finns elever som använder tekniken för att studera svenska 

och elever som inte gör det. Bland de elever som har tillgång till både datorer och mobila enheter 

finns det elever som väljer att använda mobila enheter istället för datorn. Resultatet visar inte om 

eleverna använder tekniken för nytta eller nöje när de inte studerar. Bergström (2010, s. 177) menar 

att olika klasser upprätthåller ett mönster i hur de använder tekniken. Castells (2002, ss. 262–263) 

visar också på hur detta mönster går vidare i generationer, hur föräldrar vägleder sina barn att 

använda tekniken, vilket kan gynna eller missgynna dem i skolan. Därför är det av stor vikt att 

elever på SFI får undervisning i hur de kan använda tekniken så att de kan dra nytta av den i 

klassrummet och utanför klassrummet. Det handlar om att bryta den digitala klyftan som annars 

överförs till nästa generation om inte åtgärder sätts in. 

Lärarens roll att kunna handleda eleverna för att kunna navigera i den digitala undervisningen 

betonas i den tidigare forskningen (se Kluge, Krange, & Ludvigsen, 2014, ss. 64–65; Petersson, 

Lantz-Andersson , & Säljö, 2014, ss. 74, 89–91) men också av eleverna i denna undersökning. Dock 

finns det en antydan från eleverna att SFI fortfarande följer en traditionell skolgång med 

klassrumsundervisning. Läraren har klassrumsgenomgångar på tavlan med bland annat PowerPoint 

där hen stannar upp för att förklara för att sedan fortsätta. Det är främst en beskrivning i hur läraren 

själv använder tekniken i klassrummet genom att visa text, bild, video och ljud eller att visa skolans 

lärplattform. Gällande elevernas teknikanvändning är det främst att slå upp ord genom 

mobiltelefonerna men också att skriva på surfplattor för att svara på frågor eller för olika 

skrivuppgifter. Genom detta lärande tar eleverna inte digitala medier i anspråk för att uttrycka sig 

och eleverna designar inte sin egen kunskap (se Kjällander, 2011, s. 68; Kjällander & Selander, 2011, 

ss. 244–245; Hernwall, 2014, ss. 153, 164). 

Teknikanvändning i undervisning påverkar i hög grad hur mycket utbildning läraren har i ämnet. 

Castells (2002, s. 261) refererar till en studie av Bolt och Crawford år 2000 ”att 

internetanvändningen och undervisningstekniken i allmänhet aldrig är bättre än de användande 
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lärarna” och investeringen att utbilda lärarna har släpat efter vilket ger konsekvenser. Att lärarna 

använder en mer traditionell klassrumsundervisning på SFI kan vara ett resultat på bristande 

kunskaper i hur de ska integrera tekniken så att eleverna blir medskapare av kunskap genom 

tekniken. Utöver utbildningsbristen för lärarna har lärarna i denna studie också gjort försök att låta 

eleverna arbeta med datorer som inte fungerade. Om tekniken inte fungerar, kan läraren heller inte 

vägleda eleverna i hur den ska användas. Detta är också ett hinder. 

8.3 Kursplanen 

Eleverna i denna studie delger flera erfarenheter om digital teknik både i klassrummet och utanför 

klassrummet som kan kopplas till kunskapskraven. Vigmo (2014, s. 137) tar upp två kunskapssyner 

där det hierarkiska tankesättet placerar läraren som kunskapsbärare och elever som mottagare. Den 

andra kunskapssynen består av en platt struktur där kollektivet tillsammans besitter en samling av 

kunskaper och kompetenser. Elever på SFI är ett kollektiv som besitter en mängd olika 

erfarenheter, kunskaper och kompetenser från olika delar av världen. För att delge dessa kunskaper 

behövs ett språk och språket är utmaningen för dessa elever. Det finns ett tankesätt bland några 

elever i denna studie att läraren är besittaren av språkkunskaperna. Att läraren kan svara på frågor 

om språket och utan lärarens hjälp kan eleven fastna i sin språkutveckling. Detta synsätt placerar 

läraren i den hierarkiska kunskapssynen. Det finns också en antydan från eleverna, vilket också 

nämndes i föregående avsnitt, att SFI-undervisningen fortfarande följer ett traditionellt 

skolupplägg. Att arbeta språkutvecklande med digital teknik kräver att lärarna tar till sig nya 

perspektiv på lärande och undervisning (Vigmo, 2014, ss. 136, 144), annars kommer införandet av 

digital teknik i klassrummet inte leda till en förändring. Förändringen finns i skolans styrdokument 

men inte i praktiken (se Dunkels, 2014, s. 49). 

8.4 Studiens nytta 

Då denna undersökning enbart gjorts på en skola i Mellansverige kan inte några generella slutsatser 

dras. Däremot finns den en antydan på att flera SFI-skolor kan vara i en likartad situation som 

skolan i denna undersökning. Det vill säga att de har begränsad tillgång till digital teknik i 

klassrummet och kan därför dra nytta av de kunskaper som kommer av denna studie. Denna 

teknikbegränsning i klassrummet visar sig i bland annat Norlund Shaswar (2014) undersökning och 

Skolverket (2016b, ss. 3, 14) skriver i en rapport från 2016 hur tekniken har ökat både i grund- och 

gymnasieskolan medan vuxenskolan ligger på samma nivå som 2009 i undantag från surfplattorna, 

vilka hade ökat i vuxenutbildningen. 
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9 Konklusion 

Ur ett likvärdighetsperspektiv har vuxenutbildningen ett kompensatoriskt uppdrag där skolorna 

har tillgång till tekniken på plats för de elever som inte har det hemma. Skolan behöver ge elever 

både tillgång till tekniken och undervisning om hur den ska användas så att tekniken kan integreras 

i skolans undervisning. I denna undersökning avser det språkundervisningen i svenska för 

invandrare. Utan utbildning inom digital kompetens kan den digitala klyftan inte brytas. Denna 

klyfta visar sig bland annat i att de elever som redan har tillägnat sig digital kompetens innan SFI-

undervisningen kan dra nytta av tekniken och avancera i sin språkinlärning både i och utanför 

klassrummet medan de elever som inte kan dra nytta av tekniken hamnar efter i sin språkinlärning. 

I en SFI-klass kan den digitala kompetensen bland eleverna variera stort vilket påverkas exempelvis 

av elevernas olika etniska och sociokulturella bakgrunder. Denna blandning av elever ska 

tillsammans lära sig i klassrummet, vilket kan vara en stor utmaning för läraren. Samtidigt bär 

eleverna också på en informationsbank med erfarenheter av digital teknik i vardagslivet som de kan 

dela med sig av med sina klasskamrater. Läraren bör därför använda sig av elevernas kunskaper. 

En utveckling av elevernas digitala kompetens kommer även gynna dem efter deras studier på 

SFI, vilket kommer att hjälpa dem att bli en del av samhället, både i den kommande arbetsplatsen 

där många jobb kräver kunskaper inom digital teknik och genom att vara en mer aktiv deltagare i 

informationssamhället där språket kommer att spela roll. För att detta ska bli möjligt behöver 

skolan ekonomisk hjälp med att köpa in teknik som fungerar för en tidsenlig utbildning, samt för 

att utbilda sin personal i att ta till sig nya synsätt på hur digital teknik kan användas i undervisningen 

och hur läraren kan förstärka elevernas digitala kompetens. 

9.1 Förslag på åtgärd 

Inom de båda klasserna i undersökningsgrupperna finns det skillnader i den digitala kompetensen. 

Eleverna har från börjat delats upp mellan studieväg 2 och 3 så att skolan ska kunna anpassa 

lektionerna till målgruppen. Att dela upp klassen ytterligare för att anpassa efter elevernas digitala 

kompetens skulle inte vara möjligt bland annat på grund av lärar- och lokalbrist. 

Att återinföra ämnet datorkunskap säger emot Sturmark (1997, s. 115). Han menar att det inte 

är genom datorkunskap som eleverna lär sig digital kompetens utan den förmågan utvecklas när 

tekniken används integrerat i alla ämnen på skolan. Tekniken måste användas som ett medel och 

inte bli själva målet med undervisningen (Sturmark, 1997, s. 115). En mellanväg skulle vara att 

införa en introduktionskurs under en begränsad period som går parallellt med SFI. Förslag på 

innehåll är tekniska begrepp. Eleverna behöver kunna begrepp som hör till digital teknik för att 

förstå lärarens instruktioner när tekniken ska användas. Vidare kan kursen innehålla 

tangentbordsskrivning och enklarare funktioner i Word och PowerPoint. 

I Plowman & McPake (2013, s. 28) studie om barns digitala utveckling, behöver barnen stöd 

och handledning av vuxna innan de kan bli självständiga i sin teknikanvändning. Vuxna som inte 
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har använt teknik behöver också stöd och vägledning i början, vilket blir syftet för 

introduktionskursen. Att använda tekniken för sitt lärande måste sedan ske i SFI-klassrummet med 

teman som bland annat källkritik, att läsa och att skapa multimodala texter som ska leda till 

elevernas utveckling av egen digital kompetens. 

9.2 Vidare forskning 

Forskningen är fortfarande småskaliga inom SFI och behöver ständigt utökas. I och med att 

regeringen har förtydligat den digitala kompetensen i kursplanen för SFI är det intressant att 

undersöka ämnet vidare. 

9.2.1 Skillnaderna mellan studievägarna 

I denna studie har inte allt som fanns i materialet redovisats i resultatdelen. Den del som är av 

intresse att forska vidare om är skillnaden mellan studievägarna kopplad till digital teknik. 

Studievägarna är i de flesta fall en uppdelning utifrån elevens skolbakgrund. I materialet finns det 

bland annat en skillnad i det kritiska förhållningssättet. Studieväg 1 och 2 visar t.ex. under intervjun 

en mycket positiv inställning till skolans lärplattform, medan studieväg 3 istället ser flera 

förbättringsmöjligheter. B1 som tillhör studieväg 3 har sitt kritiska fokus mer på det tekniska, om 

tekniken fungerade som den ska. En annan skillnad är att studieväg 3 delger mer av sina tankar och 

erfarenheter om digital teknik än studieväg 1 och 2. Grupp C:s uttalanden syns därför också mer i 

avsnitt 7.3, vilket handlar om elevernas uttryck om digital kompetens kopplat till kursplanen. En 

fortsatt studie borde ta reda på vilken syn eleverna har till digital teknik kopplat till deras 

skolbakgrund? 

9.2.2 Lärarens roll i ett digitalt mångkulturellt klassrum 

I denna undersökning har elevernas uttryck om digital teknik i språkinlärningen varit i fokus. Ett 

ytterligare intresseområde är lärarens uttryck om samma ämne. På vilka sätt kan den digitala 

kompetensen undervisas bland elever som talar svenska som andraspråk? Hur har förändringar i 

kursplanen gällande digital teknik påverkat skolan synsätt på kunskap och undervisning? Har skolor 

börjat implementerat detta digitala arbetssätt i sin verksamhet eller fortsätter de på ett mer 

traditionellt sätt? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema 1 – Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket land kommer du ifrån?  

3. Vad har du för modersmål? 

4. När flyttade du till Sverige? 

5. Hur länge har du studerat svenska? 

Visa bildhjälpmedlet och förklara bilderna 

 

Tema 2 – Användning av digital teknik 

Undertema 2:1 – läraren 

6. Tycker du att din lärare är positiv eller negativ till digital teknik? Hur vet du att din lärare är 

positiv/negativ? 

7. Hur använder läraren digital teknik i klassrummet? 

8. Hur ofta använder läraren tekniken? Varje lektion, någon gång i veckan, ibland, aldrig? 

9. Tycker du att det är lite eller mycket? 

Undertema 2:2 – eleven 

10. Är du positiv eller negativ till digital teknik? Vad är positivt? Vad är negativt? 

11. Har du internet och dator hemma? Om inte, hur gör du för att kunna använda internet och 

datorer? 

12. När använder du digitala teknik för att lära dig svenska? (svarsblankett) 

13. Hur kommunicerar du med din lärare när du inte är i skolan? Går det bra? (svarsblankett) 

14. Hur använder du digital teknik i klassrummet för att lära dig svenska? 

15. Hur använder du digital teknik utanför klassrummet för att lära dig svenska? 

16. Hur ofta använder du tekniken för att lära dig svenska? Varje dag, någon gång i veckan, ibland, 

aldrig? 

Tema 3 – Skolans lärplattform 

17. Använder du skolans lärplattform? 

18. Vad är bra med skolans lärplattform? 

19. Vad är dåligt med skolans lärplattform? 

20. Hur kan man göra skolans lärplattform bättre? 

Tema 4 – Uppfattning om digital teknik 

21. Tycker du att digital teknik är svårt, lätt eller båda två? Vad är svårt/lätta? 
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22. Är digital teknik roligt, tråkigt eller båda två? Vad är roligt/ tråkigt? 

23. Är digital teknik viktigt, inte viktigt? Varför är det viktigt/inte viktigt? 

 

24. Är det något mer du vill säga innan vi avslutar? 
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Bilaga 2. Svarsblankett 

Vad använder du för att lära dig svenska? 
    i klassrummet □ utanför klassrummet 

 
 

 

 

 

 

  □ Surfplattor/ Läsplattor           □ Datorer/ Laptop                   □ Internet 

  

•  

•  

 

 

      □ Projektor             □ Overhead          □ Tv/Titta på film             □ Radio 

 

 

 

 

 

 

  □ Högtalare                     □ Hörlurar                   □ Headset/ mikrofon 

 

 

     

 

 

               □ Skolans lärplattform 

 

Bilden är 
borttagen för 

denna uppsats 
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  □                                        □                                                 □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Telefoner           □ Olika appar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka andra program använder du? 

 

 

Vilka appar använder du för att lära dig svenska? 

 

 

 

Program som spelar in 

ljud t.ex. Audacity 

 

Program som visar bild 

och text t.ex. PowerPoint 

Program som gör 

film t.ex. Imovie 
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Olika webbsidor som t.ex. 

 

              

 

 

 

     □ Youtube              □ Googletranslate                         □ Blogg 

•  

•  

 

 

 □ Lexikon (Lexin)                    □ Wiktionary                □ Wikipedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kommunicerar du med din lärare när du inte är i klassrummet? Här är några exempel. 

 

 

 

 

    □ Mejl            □ Telefon         □ Sms            □ Twitter         □ Chatt          □ Facebook 

Vilka andra webbsidor använder du för att lära dig svenska? 
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Bilaga 3. En sammanställning av svarsblanketten 

Bilaga 3.1 En sammanställning av elevernas teknikanvändning för sina studier i klassrummet och 

utanför klassrummet. X representerar i klassrummet och O utanför klassrummet. 
 

Klass D2 Klass D3 

  A1 A2 A3 A4 B1 C1 C2 C3 C4 

Dator/Laptop    O    O     O      O X    O 

Surfplatta/Läsplatta XO     O XO XO X X XO X 

Mobiltelefon XO XO XO XO XO XO    O XO XO 

Internet XO X XO XO XO XO XO X XO 

Projektor   X X X      O X 

Overhead    X      

Tv/Titta på film XO     O    O    O     

Radio X     O    O    O     

Högtalare/ hörlurar XO     O XO     O X  XO 

Mikrofon/ headset XO  X XO   X  XO 

Olika program          

Skolans lärplattform XO  XO XO XO XO    O XO X 

Program som gör film t.ex. Imovie XO XO X    O      

Program som spelar in ljud t.ex. Audacity     X   X    O 

Program som visar bild och text t.ex. 
PowerPoint 

XO  X XO      

Olika appar XO  XO XO    O XO   XO 

Olika webbsidor          

Youtube XO XO    O XO    O    O    O    O    O 

Googletranslate XO XO XO XO XO XO    O    O XO 

Blogg       O    O     O   

Lexikon t.ex. Lexin XO  XO XO XO XO    O    O XO 

Wiktionary X         

Wikipedia X      O XO     

Podradio X     O    O    O     

Summa X/O 17/14 5/6 10/13 13/18 9/14 7/9 4/9 6/8 10/10 

X= i klassrummet; O=utanför klassrummet          

 

  



 

 59 

Bilaga 3.2 Kommunikationen med läraren utanför klassrummet 

 

 Klass D2 Klass D3 

  A1 A2 A3 A4 B1 C1 C2 C3 C4 

Mejl O O O O O O O O  

Telefon          

Sms          

Twitter          

Chatt           

Facebook          

O=utanför klassrummet          


