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Sammanfattning 
Den här studien tar utgångspunkt i ett projekt för att digitalisera undervisning för nyanlända. 
Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur digitalisering av undervisning kan användas 
för att individanpassa svenskundervisning för nyanlända ur ett lärarperspektiv. En fråga som 
behandlas är om digitaliseringen påverkat lärarnas syn på individanpassning. Studien besvarar 
också frågorna om digitaliseringen förändrat lärarnas undervisning och hur styrdokumentens 
individualiseringsintentioner framkommer i digitaliseringsprocessen. 

En kvalitativ ansats valdes och i studien har halvstrukturerade intervjuer gjorts med fyra 
stycken Sfi-lärare. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant. För att kunna 
besvara syftet och de forskningsfrågor som eftersöktes användes en kvalitativ metod för att 
analysera materialet. 

Resultatet visar på att den digitalisering som genomförts har haft effekt på lärarnas 
praktik. Lärarna använder efter projektet fler digitala hjälpmedel och program och appar i sin 
undervisning än innan. Lärarnas syn på begreppet individanpassning har inte ändrats i 
grunden, men den digitala tekniken har gjort det möjligt för dem att individualisera för fler 
elever och vid fler tillfällen för varje elev. Styrdokumentens individualiseringsintentioner i 
digitaliseringsprocessen framkommer på så sätt att lärarna talar i termer av att digitaliseringen 
förenklar möjligheterna att nå styrdokumentens mål. De gör t.ex. de individuella studieplaner 
tillsammans med eleverna och utgår där från centrala mål och kunskapskrav, samtidigt som de 
tar hänsyn till elevens behov och förutsättningar. 

 
Nyckelord: Flexibilitet, individualisering, svenska för invandrare och lärplattform. 
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Inledning 
 

Den svenska skolan håller på att förändras genom digitaliseringen av skolväsendet och det 
sker stora förändringar inom skolformen svenska för invandrare (Sfi). Det här gör att området 
individanpassad svenskundervisning för nyanlända med hjälp av digital teknik är väldigt 
intressant. I förlängningen ligger också den kanske största utmaningen; att med hjälp av ny 
digital teknik och förändrad struktur på Sfi nå en bättre integration. Med utgångspunkt i detta 
kommer därför digitalisering av Sfi att studeras och det görs genom att ett utvecklingsprojekt 
undersöks utifrån en kvalitativ ansats. 

Projektet består av en förändrad lärmodell där lärare skulle förändra sin undervisning 
från traditionell klassrumsbunden till att erbjuda alternativa studieformer för sina elever. 
Alternativ som kanske bättre harmonierar med deltagarnas behov och studieförutsättningar. 
Med digitalisering menas här införande av bärbara datorer, lärplattformen ClassFronter 
(Fronter) och surfplattor (exempelvis iPads).   

I den här inledande texten görs först en kort beskrivning av skolformerna Komvux o Sfi. 
En översyn görs också av hur Sfi:s elevunderlag ser ut idag. Sedan följer en överblick över det 
projekt som de lärare som är med i studien deltagit i. Här berörs de olika stegen, delarna i 
projektetet, innehåll i respektive del och målgruppen.  

Bakgrund 
Avsikten med projektet var att se om införande av ny teknik bättre kan öka 
individanpassningen för elever som läser Sfi. Deltagare i Sfi måste kunna arbeta, praktisera 
och studera samtidigt om så behövs. Individualisering av undervisningen bör därför vara stor 
(Skolverket, 2012). Fokus i föreliggande arbete ligger hos de lärare som varit med och 
genomfört modellen och hur de uppfattar införandet av lärplattform och iPads, och vilka 
eventuella effekter de ser för eleverna jämfört med hur undervisningen såg ut innan. Syftet 
med rapporten är därför att öka kunskapen kring hur digitalisering av undervisning kan 
användas för att individanpassa svenskundervisning för nyanlända ur ett lärarperspektiv. 

När det gäller vuxenutbildning i Sverige så består den av följande tre skolformer: 
Komvux (gymnasial vuxenutbildning och grundläggande vuxenutbildning), särskild 
utbildning för vuxna och svenska för invandrare (Sfi) (Skolverket, 2012). I många kommuner 
samlas vuxenutbildningen under ett och samma tak; Komvux, i den följande texten kommer 
därför begreppet Komvux även att innefatta skolformen Sfi. 

Införandet av digital teknik och den individanpassning som ska studeras sker inom Sfi. 
Även de lärare som ska intervjuas arbetar på Sfi. Idag är Sfi:s elevunderlag utmanande 
eftersom här samlas akademiker och elever med kort, eller ingen utbildning i samma klassrum 
(SOU B. a.-u., 2013). Inom Sfi har också elevantalet ökat stadigt de senaste åren och i samma 
takt har antalet flyktingar, kortutbildade, illiterata och resurskrävande elever ökat markant 
(Skolverket, 2014). Skolverket uttrycker i styrdokument att Sfi måste erbjuda flexibla 
undervisningsformer så att studier kan kombineras med andra aktiviteter. Flexibla 
undervisningsformer kan innebära ett tids- och rumslöst lärande och löpande intag är också 
vanligt. Pedagogisk personal måste kunna hantera både lektioner i klassrum och distansstudier 
(Skolverket, 2012). 
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Sfi har trots styrdokumentens krav på individanpassning och flexibilitet kritiserats av 
Skolinspektionen för avsaknad av desamma. Skolinspektionen har också sett att den metodik 
som används ofta är mer lämpad för grundskola än anpassad för vuxnas lärande 
(Skolinspektionen, 2010). Tekniska hjälpmedel och digitala lösningar kan vara en väg till 
större flexibilitet och en bättre anpassning till varje enskild vuxenelevs bakgrund och 
förutsättningar. Utbildning som tar modern teknik till hjälp har möjligheter att vara effektiv 
och kan även erbjuda fler alternativa undervisningsmetoder för elever med olika 
inlärningsförutsättningar (SOU B. a., 2011). 

För att bättre kunna individanpassa Sfi och svara upp mot klassrum där skillnaderna i 
kunskapsbakgrunder blir allt tydligare och allt större startades projektet. Den förändrade 
lärmodellen infördes sedan i tre steg över en tre-års period. Det är resultatet av de tre delarna 
som är intressant ur ett individualiserings- och lärarperspektiv och när begreppet projekt här 
används avses implementeringen av lärmodellens tre faser. Målgruppen för projektet var Sfi-
lärare inom den kommunala vuxenutbildningen.  

Projektets första steg av digitaliseringen av Sfi innebar att höja personalens digitala 
kompetens, lärarintroduktion, för att lärarna i sin tur sedan skulle kunna utveckla en effektiv 
och flexibel undervisning inom Sfi. Effektiv i den meningen att fler elever slutför sina studier, 
fler får betyg och fler fortsätter till arbete eller andra studier. Flexibilitet i vuxenutbildning 
handlar om att undervisningen ska vara anpassad till individens behov. D.v.s. individen ska 
kunna börja och sluta sin utbildning utifrån sina förutsättningar och själv välja studieform 
(klassrums- eller distansundervisning för att ta två exempel). Inom ramen för den här första 
fasen har lärarna, genom intern och extern kompetens, introducerats i den digitala tekniken.   

Steg två inriktade sig på implementeringen av den nätbaserade/digitaliserade 
lärmodellen. Inom ramen för satsningen hade lärarna gemensamma dagar för att planera och 
utveckla innehållet i lärplattformen Fronter men också utbildnings- och inspirationsdagar. En 
utveckling av den nätbaserade undervisningen skulle ske, både för eleverna som deltar i den 
schemalagda undervisningen och för distanseleverna. Med tillgång till bärbara datorer och 
internet på skolan ökade flexibiliteten jämfört med den tidigare klassrumsstyrda och 
klassrumsberoende undervisningen (Skolinspektionen, 2010). Eleverna kunde nu studera 
självständigt i skolans lokaler även utanför lektionstid. Införandet av lärplattformen Fronter 
gjorde att många elever nu också kunde kombinera arbete, praktik och familj med Sfi-studier. 

Det sista tredje steget utvecklades ur lärarnas erfarenheter och arbete med eleverna. När 
de första två stegen genomförts såg lärarna behov av andra lösningar för elever med kort eller 
ingen skolbakgrund. Att läsa självständigt via Fronter visade sig vara svårt. Ett problem för 
nyanlända med kort utbildning har varit att ta eget ansvar för studierna och att studera på egen 
hand både i och utanför skolan. De krävde andra hjälpmedel och andra metoder (SOU B. a., 
2011). Att prova andra digitala verktyg sågs då som en möjlighet att utveckla 
individualiseringen även för den här gruppen. För elever med kort utbildningsbakgrund 
användes därför surfplatta (iPad) för att överbrygga svårigheterna. Wifi, trådlös 
internetuppkoppling, fanns tillgängligt i alla lokaler som projektets elever vistades i och de 
flesta av eleverna hade också internettillgång i sina hem. Surfplattor upplevdes av lärarna vara 
mer lättförståeliga och intuitiva än bärbara datorer och lärplattformar. Surfplattan har ett antal 
program (appar) som kan nås genom att eleven klickar på dem. Den här och andra funktioner 
som fanns i iPad trodde lärarna kunde underlätta individualiseringen för kortutbildade. 
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Apparna för läs- och skrivinlärning som hittades byggde ofta på talsyntes (eleven får höra 
ordet eller bokstaven som skrivs eller finns i en text), film och ljudinspelningsfunktioner 
fanns inbyggda och underlättar för elever att uttrycka sig på andra sätt än i tal och skrift. 
Surfplattan kunde också bäras med överallt och material fanns tillgängligt när eleven hade 
möjlighet att träna och studera. 

 I projektet har således lärarna ändrat sin praktik. Lärarna har gått från 
klassrumsundervisning med få digitala hjälpmedel till flexibel undervisning som stöds av 
bärbara datorer och lärplattform och sedan vidare till surfplattor. Den här tekniken indikerar 
ett mer aktivt lärande (SOU B. a.-u., 2013). De pedagoger som deltagit vill med projektet visa 
på vägar till ett mer självständigt lärande hos eleverna och som för lärare skapar nya 
utmaningar att designa flexibel och individanpassad utbildning. Det är därför angeläget och 
viktigt att studera om, och i så fall på vilket sätt, elevernas undervisning i Sfi blivit 
individualiserad. 

 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur digitalisering av undervisning kan användas 
för att individanpassa svenskundervisning för nyanlända ur ett lärarperspektiv. 

x Hur har lärarnas diskussioner om individanpassning förändrats av 
digitaliseringen av Sfi-undervisningen? 

x På vilka sätt har digitaliseringen av Sfi haft inverkan på lärarnas undervisning?  
x På vilka sätt framkommer styrdokumentens individualiseringsintentioner i den 

digitaliseringsprocess av Sfi-utbildning som lärarna nu kommit att arbeta i? 
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Litteraturgenomgång 
 
I den här litteraturgenomgången kommer fem delkapitel att presenteras: Sfi, 
individanpassning, flexibilitet, digital teknik i utbildning och surfplattor.  Kapitlet inleds med 
att begreppet Sfi kommer att förklaras och definieras. En kort bakgrund tecknas, liksom en 
mer utförlig bild av dagsläget. Ett framåtblickande svep görs också med presentation av den 
Sfi-utredning och lagrådsremiss som föreslås forma framtidens Sfi. Eventuella förändringar 
jämfört med dagsläget tas upp och även de förslag på utvecklingsmöjligheter/-metoder som 
utredningen och lagrådsremissen ser.  

Tidigare forskning vad gäller begreppen individanpassning och flexibilitet beskrivs 
därefter och digital teknik i utbildning överblickas också. Som avslutning tas surfplattor upp 
som ett eget delkapitel. 

Sfi: dåtid, nutid och framtid 
Sfi har funnits i Sverige i c:a 50 år. Under den första tiden skötte studieförbunden 
utbildningen i svenska. 1970- och 80-talen flyttades Sfi över till AMU-centra 
(arbetsmarknadsutbildningscentrum) och så småningom till kommunerna, de fick också 
ansvaret och huvudmannaskapet från början av 1990-talet. Under 2000-talet omformades Sfi 
till en renodlad språkutbildning (under AMU-perioden var kopplingen till arbetslivet 
önskvärd och uttalad), men där man i samarbete med Arbetsförmedlingen skulle samordna 
resurser så att språkträningen i Sfi kombinerandes med exempelvis praktik. 
Etableringsreformen 2010 skärpte upp kommunernas ansvar, och angav t.ex. hur länge en 
nyanländ invandrare ska behöva vänta på att få börja Sfi (SFS, 2010). 

Alla som är bosatta i Sverige, minst 16 år gamla och saknar grundläggande kunskaper i 
svenska språket har rätt att delta i Sfi-undervisning (SOU B. a.-u., 2013). Som Sfi är utformat 
idag består den av tre studievägar (1, 2 och 3). Fyra kurser fyller studievägarna med innehåll 
enligt nedan: 

x Studieväg 1 – kurs A och B 
x Studieväg 2 – kurs B och C 
x Studieväg 3 – kurs C och D 

Kurserna B och C kan ses som nybörjar- respektive fortsättningskurs, kurskraven är 
dock desamma, men de utformas olika beroende på deltagarnas studievana och 
utbildningsbakgrund. I kurserna A och D saknas indelning i nybörjar- respektive 
fortsättningskurs. Innan en elev påbörjar Sfi-utbildning görs en kartläggning som utgår från 
elevens kunskaper och förutsättningar i övrigt. En elev kan alltså hamna i kurs D direkt efter 
kartläggningen. Målet och intentionen är att alla elever ska studera till dess de är klara med 
kurs D, men en elev kan välja att avsluta sina studier efter respektive kurs (SOU B. a.-u., 
2013). 

Över 100 000 elever läser på Sfi idag, det skedde t.ex. en fördubbling av antalet 
studerande mellan 2005 och 2011. I samma kurs och klassrum samlas, och blandas de med 
kort eller ingen utbildning och de med lång eller mycket lång utbildning. Många elever 
avbryter också sina studier, närmare 30 % år 2011, medan c:a 60 % avslutade någon kurs med 
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godkänt betyg. Övriga, drygt 10 % fortsätter sina studier. Orsakerna till avbrotten verkar stå 
att finna i svårigheter att kombinera arbete, praktik eller andra studier, med Sfi. Om 
språkstudierna endast erbjuds fasta tider komplicerar det naturligtvis möjligheterna att göra 
annat (SOU B. a.-u., 2013). Vidare säger etableringsreformen från 2010 att nyanlända 
flyktingar ska aktiveras på heltid. De ska introduceras i arbetslivet genom praktik, 
arbetsträning och studier. Fokus ska ligga på att de nyanlända snabbt kan hitta en väg in i 
arbetslivet och/eller studiemedelsberättigade studier. För att det ska fungera måste 
språkstudierna anpassas och fungera utifrån övriga aktiviteter (SFS, 2010). Sfi ska för övrigt 
erbjuda studier om minst 15 timmar/vecka, men den tiden kan minska om det anses kunna 
gynna den enskilde individen (SFS, 2010). 

Det nuvarande Sfi-systemet fungerar inte riktigt som tänkt ur ett individ- och 
samhällsperspektiv. Avbrotten är som synes höga och många Sfi elever ”fastnar”  också  i  
enstaka kurser eller studievägar. De blir därför inte klara med sina språkstudier, och lär sig 
aldrig den svenska som ska hjälpa en nyanländ in i samhälls- och arbetsliv. Elever börjar inte i 
den kurs/studieväg som hens bakgrund ger förutsättningar för och orsaken till det kan vara 
svårigheter att validera utländsk utbildning, avsaknad av likvärdiga tester inför start av studier 
m.m. Elever som klarat Sfi D-kurs fortsätter sedan ofta i Svenska som andraspråk på 
grundläggande vuxenutbildning; en kurs som visar sig ha i stort sett samma innehåll som Sfi 
(SOU B. a.-u., 2013). 

Politiker på riksnivå, exv. tidigare och nuvarande regering, har varit tydliga med sina 
intentioner. En snabb introduktion till arbete- och samhällsliv är önskvärt för nyanlända. Det 
tros vara ett sätt att förbättra integrationen och underlätta för de som kommer hit att bättre 
kunna dra nytta av tidigare utbildning och erfarenheter. Etableringsreformens krav på 
flexibilitet från Sfi:s sida och den statistik som visar på höga avbrottssiffror och alltför många 
som spenderar lång tid på varje Sfi nivå är exempel på de utmaningar som finns (SOU B. a.-
u., 2013).  

När OECD-länderna undersökt vuxnas kunskaper, kompetens och allmänna färdigheter 
i läsförståelse, matematik och problemlösning fick Sverige överlag goda resultat. Men 
samtidigt visade resultatet att genomsnittspoängen för utrikes födda i Sverige var lägre än 
genomsnittet i övriga OECD-länder. När läsfärdigheter studerats visar resultatet att Sverige 
har störst skillnad mellan utrikes och inrikes födda av de undersökta OECD-länderna. En 
förklaring kan vara att Sverige, till skillnad från många andra länder, inte bara tar emot 
arbetskraftsinvandring utan en stor del flyktingar med en kortare utbildningsbakgrund. 
Sverige erbjuder också alla, oavsett tidigare kunskapshistorik, tillgång till vuxenutbildning. Så 
sker inte i alla de andra länder som ingick i studien (Utbildningsdepartementet, 2014). 

Med de ovan beskrivna politiska intentionerna och nuläget för språkutbildning för 
nyanlända i Sverige som bakgrund önskas förändringar. Sfi föreslås försvinna som egen 
skolform för att istället bli en del av Komvux, tillsammans med grundläggande- och 
gymnasial vuxenutbildning (SOU B. a.-u., 2013). Vidare tänker man sig att Sfi och Svenska 
som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning slås ihop till en språkutbildning 
(Utbildningsdepartementet, 2014). Sfi måste också bättre anpassa sig till varje enskild 
individs behov, förutsättningar och mål. Det räcker inte med den uppdelning som görs i tre 
studievägar och fyra kurser. Individanpassningen är inte tillräcklig. Utbildningen i språket får 
inte hindra de övriga aktiviteter som är nödvändiga för integrationen ska underlättas (SOU B. 
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a.-u., 2013). Staten upplever att dagens Sfi fungerar hämmande genom brist på flexibilitet: 
”Detta  gör  att  sfi  i  framtiden  i  högre  grad  bör  erbjudas  i  drop-in format eller 
språkstudiomiljöer, med individuella studieplatser utrustade med IT-stöd och med pedagoger 
som  är  tillgängliga  när  det  behövs,  snarare  än  i  traditionella  klassrumsmiljöer”  (SOU B. A-u., 
2013, s 247). 

 

Individanpassning  
Texten nedan är menad som en begreppsutredning av ett i studien centralt begrepp, nämligen 
individanpassning. Här följer en närmare förklaring till det och olika perspektiv på 
användningen av begreppet. 

Vinterek (2006) föreslår en rad aspekter som individanpassning mer specifikt kan avse: 
innehåll, omfång, nivå, material, arbetstempo, metod, val och anpassning av studiemiljö är 
några. Vad som sedan ska betonas och framhållas som särskilt viktigt hänger ihop med vad 
rådande läroplaner förordar. Att eleverna ska utveckla sin personlighet kan i en läroplan t.ex. 
framhållas som en särskilt central uppgift för skolan, eller att dess viktigaste uppgift är att 
tillägna sig ämneskunskaper. De aspekter av individanpassning som betonas blir därför olika 
beroende vilket skolans huvudsyfte enligt gällande läroplan kan tänkas vara (Vinterek, 2006). 

För Komvux del handlar individualisering om att möta varje vuxenelev utifrån hens 
behov och förutsättningar, och därför kan både längd och innehåll i utbildningen variera 
kraftigt mellan olika elever (Skolverket, 2012). Om individualiseringen istället handlar om ge 
elever möjligheter till större inflytande i sin undervisning kan friheten att själva få välja t.ex. 
material och innehåll vara särskilt viktig (Vinterek, 2006).  

Även Giota (2012) påpekar läroplanernas betydelse för vilka aspekter av 
individualisering som kan komma att betonas vid olika tidpunkter. Här sker förändringar över 
tid och innebörden av individualisering är nära sammankopplat med de politiska ambitionerna 
uttryckta i läroplaner. 

I Lpo94 (läroplan för det obligatoriska skolväsendet) innebar t.ex. individualisering ökat 
individuellt arbete (min kursivering). Elever skulle lära sig samla in information, analysera 
informationen och dra slutsatser. De skulle göra egna upptäckter och på så sätt nå en djupare 
förståelse i ämnet. Lärarens roll i ett skolsystem med en sådan syn på kunskapssyn blir mer 
tillbakadragen, menar Skolverket (2009). Det egna, och individuella, arbetet handlar mer om 
att lämna eleven åt sig själv, fortsätter myndigheten. Läraren kommer inte att var aktivt 
delaktig i lärandet utan får mer rollen som passiv handledare (Skolverket, 2009). 

En annan syn på, och betydelse av, individualisering kommer då undervisning 
individanpassas (min kursivering). Individen står då mer tydligt i centrum och undervisningen 
organiseras utifrån varje enskild elevs förutsättningar och behov. Undervisingen ska då, 
idealt, fungera optimalt för alla elever oberoende av deras enskilda behov och förutsättningar. 
En nära koppling och relation mellan lärare och elev har visat sig vara ett krav för att en 
individanpassad undervisning ska bli framgångsrik (Skolverket, 2009).  

Den kunskapsöversikt som Skolverket gör rör grundskolan, men slutsatserna gäller även 
vuxenutbildning. Lärarrollen kräver lyhördhet oavsett skolform, och det gör resultaten och 
definitionen av begreppen applicerbara även på Komvux. Vuxnas behov och förutsättningar 
ser annorlunda ut jämfört med grundskoleelevers och lärarnas roll blir av det skälet något 
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annorlunda, men lyhördheten, som individanpassning kräver, är ett måste även här (Österberg, 
2010). 

Flexibilitet 
Begreppet flexibilitet används ofta i samband med vuxenutbildning. I det här delkapitlet 
beskrivs betydelsen av begreppet framförallt i en vuxenutbildningskontext. Flexibilitet ges 
också en plats i vuxenutbildningens historia. Flexibilitet kan beskrivas som det verktyg som är 
nödvändigt för att kunna individanpassa undervisning. Om verksamheten inte är flexibel, 
d.v.s. tids- o rumslös, blir det omöjligt att anpassa efter individens behov. 

Ordet flexibilitet beskrivs av Wikipedia (2013) bl.a. som ett verktyg som anpassas att 
utföra olika uppgifter. När begreppet flexibilitet diskuteras inom vuxenutbildning handlar det 
bl.a. om att erbjuda undervisning i studiegrupper, på halvdistans (med exempelvis 
veckoträffar i grupp) och heldistans (Österberg, 2010). Flexibel undervisning betyder att 
undervisningen också ska ske året runt, här finns inte längre begreppet terminer (SFS, 2011). 
Undervisning sker också ofta på kvällar och helger för att passa elevernas behov. Flexibilitet 
på en kommunal nivå kan innebära att kursutbud breddas genom att kommuner samarbetar 
och delar med sig av sina kurser till närliggande kommuner. Flexibilitet innebär vidare att det 
förekommer att utbildning sker på arbetsplatser, bibliotek och andra platser som kan 
underlätta för elevgrupper (Österberg, 2010). 

 ”Det  flexibla  lärandet  innebär  att  det  skall  vara  möjligt  att  välja  tid  och  plats  för  sitt  
lärande.”  (Utbildningsdepartementet,  2001,  s  32-33). Som citatet visar är inte flexibilitet i 
undervisningen av vuxna någon ny företeelse utan det har diskuterats sedan slutet av 
1990-talet (Utbildningsdepartementet, 2001). Under åren har begreppet däremot getts mer 
tyngd och utrymme i styrdokument (Skolverket, 2012).  

Digital teknik i utbildning 
Med tanke på uppsatsens syfte där fokus bl.a. ligger på lärare och deras uppfattningar om 
digitalisering av undervisningen följer här en genomgång av litteratur kring digital teknik i 
utbildning. Här görs en beskrivning av hur digitalisering av undervisning kan initieras för att 
nå framgång, hur lärare kan reagera på införande av ny digital teknik och hur digitaliseringen 
sedan kan implementeras och utformas i en lärmiljö. 

 Digital teknik i utbildning har ofta handlat om att varje elev ska få en dator, skolan 
inför en lärplattform och/eller surfplatta. Grönlund (2014) påpekar att det inte finns någon 
klar och tydlig koppling mellan ökat teknikanvändande och bättre elevprestationer. Datorn i 
sig är inte lösningen på de problem som finns i skolan. Bara för att tekniken finns på plats rent 
fysiskt så kommer inte skolresultaten att bli bättre. Planering, förankring och genomförande 
hos de som ska hantera och verkställa förändringen, lärarna, har ofta glömts bort (Grönlund, 
2014). Digitalisering av undervisning kräver förberedelser. Digitalisering av undervisning för 
vuxna är inget undantag. Vuxna har en annan bakgrund än unga elever, inte minst vad gäller 
vana vid och erfarenheter av digital teknik i studiesituationer. Man har också, generellt sett, en 
annan social situation där arbete, hem och familj ska kunna samsas med utbildning. För att 
undervisning med IT-stöd ska lyckas måste insatserna planeras noggrant, lärare/elevers roller 
vara tydliga och accepterade (Criu & Ceobanu, 2013). Att lägga ut en mängd material på nätet 
utan instruktioner och vägledning kommer inte att fungera. Man måste ta hänsyn till elevers 
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bakgrundskunskaper och tidigare erfarenheter när digitalisering för vuxna genomförs (Criu & 
Ceobanu, 2013). 

När det gäller lärares villighet att ta till sig ny teknik och sedan implementera den i sin 
andraspråksundervisning visade det sig i Gallardo del Puertos undersökning (2008) att lärarna 
vid en första anblick ställde sig skeptiska till nyttan av förnyelse. Interaktion och konversation 
driver språkutveckling enligt lärarna som deltog och ny teknik kan inte ersätta de metoderna. 
Däremot kunde Gallardo del Puerto (2008) se att lärarna som var med i undersökningen såg 
utvecklingsmöjligheter i digitala metoder. De ville exv. använda datorer/surfplattor etc. för att 
öka det självständiga lärarandet och interaktion via chattar och samtal. Skepticismen ser ut att 
ha sin grund i okunskap om vad som är möjligt att pedagogiskt möjligt genomföra med ny 
teknik snarare än allmän teknikrädsla (Gallardo del Puerto & Eider, 2009). Chapelle (2010) 
påpekar att det är viktigt att digitalisering och forskning kring IT-stöd fokuserar på de 
önskemål och behov som lärarna ger uttryck för. Om nya hjälpmedel presenteras som ger 
möjlighet att utveckla t.ex. språkutvecklande interaktion via dator kommer fler lärare att 
anamma dem. 

När digitala hjälpmedel sedan ska utformas bör de utgå från både lärarens och den 
lärandes position. De bör tillsammans utforma verktygen, och om sedan läraren envetet är 
deltagande i den digitala lärprocessen finns störst möjligheter till att den nya tekniken 
uppfattas som lyckad (Lund & Hauge, 2011). 

Men hur ska den digitala tekniken (när appar, program och lärplattformar väl är 
skapade) fås att fungera i lärmiljö frågar sig Comas-Quinn (2011). Hur kan man implementera 
den utan att stöta på problem som inledande skepsis och framtida upptäckter av ointresse?  
Introduktionen måste göras gradvis, att delta i alla aktiviteter som berör digital teknik vara 
obligatoriskt och den teknik som introduceras måste anknyta till respektive kurs (Comas-
Quinn, 2011). Lärare måste veta hur man använder ny teknik, men man måste också veta 
varför. Har lärare sedan investerat tid och engagemang i ett eget digitalt lärande, låt vara 
påtvingat, kommer de också att investera tid och engagemang för att presentera och använda 
de digitala verktygen i sina lärmiljöer. Det handlar mer om att lära sig undervisa online än om 
att bli en online lärare (Comas-Quinn, 2011). 

Coryellen och Chlup (2007) tillför några ytterligare aspekter när det gäller lärare och 
införande av digital teknik. Det bör finnas en zon av kollegialt stöd; det gäller såväl lärare, 
administration, it-support och övrig skolpersonal. De mål som sätts upp måste också vara 
rimliga att uppnå, annars blir det svårt att få genomslag för det digitala nytänkandet. 

 

Surfplattor i utbildningen 
Utbildningsanordnare har fått fler möjligheter när de ska välja teknikplattform. Idag kan man 
exempelvis välja mellan bärbara datorer och surfplattor. I det här avsnittet fokuseras på iPads. 
Lärarna i projektet tyckte att surfplattan gav andra möjligheter än användning av 
lärplattformar och bärbarar datorer. I texten som följer tas några aspekter upp av den typen av 
infrastruktur. 

Fabian och MacLean (2014) redogör för ett aktionsforskningsprojekt där lärare och 
elever helt enkelt skulle utforska den pedagogiska potentialen hos surfplattor (d.v.s. iPads, 
Android varianter av tunna, små läs- och skriv plattor med internetuppkoppling). Det som 
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konstaterades var att med surfplattor kunde allt göras som stationära datorer klarade av, men 
att de dessutom klarade av interaktion som annars sker i den fysiska lärmiljön. 
Forskningsprojektet visade också att när läraren var entusiastisk inför införandet av läsplattor, 
blev eleverna det också. Tankar som ligger i linje med Comas-Quinn (2011) resultat ovan. 

En annan studie fokuserar på de möjligheter och utmaningar som lärare och elever ställs 
inför när exempelvis surfplattor införs. Här noterades att äldre lärare blev en tillgång vid 
införande och genomförande (Crichton, Pegler, & White, 2012). De gjorde, oftare än de yngre 
kollegorna visade studien, kopplingar till läroplaner när tekniken skulle användas i 
klassrummen. Men de viktigaste slutsatserna rörde vissa punkter/förutsättningar som kan 
underlätta införande av surfplattor i en lärande organisation. Det verkade som att det krävs en 
infrastruktur som fungerar: trådlöst nätverk, regler för användandet, gemensam syn på digitala 
hjälpmedel m.m. De lärare som ska vara med när surfplattorna införs måste utbildas, och den 
utbildningen bör vara personlig och välplanerad. Sist kan också konstateras att kopplingen till 
läroplaner inte nog kan understrykas, om inte det sker hittar varken elever eller lärare 
motivation till bruk av surfplattor (Crichton, Pegler, & White, 2012). 

En amerikansk studie intresserade sig för hur/om iPads eller andra typer av surfplattor 
kan erbjuda andra möjligheter än t.ex. bärbara datorer (Hutchinson, Beschorner, & Schmidt-
Crawford, 2012). I iPads och surfplattor finns appar där elever som ska lära sig läsa kan 
lyssna på varje ord i en text, bildanimationer för att hjälpa ordförståelse och eleverna kan även 
spela in sin egen röst läsandes text. Samtidigt kan varje ord definieras, förklaras och uttalas 
bara genom att röra vid skärmen. Inspelningsmöjligheter för ljud och bild ökar elevernas val 
när de ska svara på uppgifter. Det går också att integrera text, ljud och bild. Deltagande lärare 
lyckades uppnå de pedagogiska mål som fanns. Studien menar att det gjordes med hjälp av 
iPads, inte tack vare. Att ha tydliga och i förväg bestämda pedagogiska mål verkar vara 
centralt om införande av digital teknik ska vara framgångsrikt (Hutchinson, Beschorner, & 
Schmidt-Crawford, 2012). 

Avslutningsvis ger en nordisk studie mer kunskap kring olika metoder när läsplattor 
införs. Vad blir resultatet när digital teknik integreras på rätt sätt? För det första verkar 
digitala hjälpmedel fungera särskilt väl i lärmiljöer där paradigmskifte sker. Där nya tankar 
kring lärande diskuteras och ska införas. Ny teknik blir då en faktor i skiftet som sker, men en 
faktor som har betydelse och som kan underlätta för elever att inte längre vara con-sumers 
utan bli kritiska och konstruktiva pro-sumers av kunskap. Man blir delaktig i sitt lärande på 
ett annat sätt än förr. Man blir mer av producent/konsument av kunskap istället för bara 
konsument (Jahnke, Norqvist, & Olsson, 2014). 
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Metod 
Metodkapitlet består av fem delkapitel. Kapitlet inleds med att urval och avgränsningar 
förklaras, sedan följer genomgång av vilka datainsamlings- och analysmetoder som använts. 
Vidare beskrivs vilka forskningsetiska överväganden som gjorts och som avlutning förs en 
metoddiskussion. 

 

 Urval och avgränsningar 
I projektet ingick totalt ca 20 stycken lärare. Av dessa gjordes ett urval där fyra stycken lärare 
valdes ut för intervjuer. De fyra intervjupersonerna kommer i studien att kallas för L1, L2, L3 
och L4.  

De fyra lärarna arbetar alla på samma skolenhet och den skolan har också genomfört 
alla stegen av projektet. På de andra skolorna hade lärarna inte kommit lika långt, d.v.s. 
skolorna har inte, av olika skäl (exempelvis ekonomiska, personella och tidsmässiga), ännu 
fullföljt projektet. Den här avgränsningen var viktig då effekterna ur ett lärarperspektiv inte 
skulle blivit lika tydliga om lärare som bara varit med om ett eller två steg av projektet 
intervjuats. I den sista projektdelen, digitalisering av hjälpmedel för elever med kort eller 
ingen utbildning, ingår många av de elever som går Sfi och den gruppen ökar och kan därför 
inte lämnas utanför det här arbetet. De behövde andra digitala lösningar än övriga elever på 
Sfi för att kunna utveckla sin språkinlärning. För att få så informationsrika källor som möjligt 
var det därför nödvändigt att göra avgränsningen.  

Lärarna som deltar är alltså inte utvalda slumpmässigt utan det är alla de Sfi-lärare som 
arbetar vid skolenheten. De har arbetat olika länge på Sfi och även vid andra Sfi skolor. Innan 
intervjuerna utfördes fick alla deltagare ett introduktionsbrev, se bilaga 2.  

Skolan där lärarna arbetar bedriver även annan vuxenutbildning i samma byggnad och 
under samma skolledning. Förutom skolformen svenska för invandrare utbildas där även 
elever som läser inom grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning.  

Tillsammans undervisar de ca 90 stycken elever i svenska för invandrare. Alla de 
inblandade lärare undervisar, eller har undervisat, i alla nu förekommande Sfi-kurser (D till 
A-nivå). De olika gruppernas storlek varierar och förhållandena förändras över tid och är 
beroende av vilken studiebakgrund de elever har som söker sig till Sfi. Vid intervjutillfället 
var situationen så att i klassrum där C- och D-kurser läser tillsammans kan elevantalet uppgå 
till 20-25 stycken elever. I annan klassrumsundervisning, exempelvis A-kurser, undervisas 
däremot bara mellan sju till tio elever samtidigt.  

Lärarna har inte bara klassrumslektioner utan avsätter också en del av sin arbetstid till 
handledning. Den handledningen gäller elever som läser på heldistans, d.v.s. de har inga 
klassrumslektioner, elever som varvar klassrumslektioner och självstudier och elever som 
läser på plats på schemalagda lektioner.  

Datainsamlingsmetod 
Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer. Intervjuerna tog c:a 40 min per lärare 
och de teman som berördes var individanpassning, digitalisering, lärarnas tankar kring 
individanpassning/flexibilitet och styrdokument (bilaga 1). Intervjuerna är av 



 

12 
 

semistrukturerad art. Det vill säga intervjuguiden är tematiskt uppbyggd kring några större 
teman med frågor knutna till varje tema.   

Med hjälp av de kvalitativa intervjuerna önskades nå en större och djupare förståelse av 
de sammanhang och för de begrepp som syfte och frågeställningar uttrycker. Att få 
nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa delar av den intervjuades praktik var ett mål, 
t.ex. val av undervisningsmetoder och syn på individanpassning (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Intervjuerna som ligger till grund för materialet var halvstrukturerade intervjuer (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Med hjälp av den typen av upplägg kan intervjuaren få en djupare 
förståelse och en bättre bild av den intervjuades praktik. Utifrån några få frågeställningar kan 
ett intensivare samtal hållas (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Samtalet (intervjun) ska likna ett vardagligt samtal, men ha tydligt syfte och struktur i 
form av de teman som och förslag till frågor som mallen anger. En semistrukturerad intervju 
ger utrymme för följdfrågor och avsteg från mallen. Den halvstrukturerade karaktären gav 
goda möjligheter att ställa uppföljningsfrågor, specificerande frågor och sonderande frågor 
som inte skrivs ut i intervjuguiden. Vid intervjutillfällena förekommer de ändå, eftersom 
möjligheten att ställa de finns, för att nå syftet och målet med de halvstrukturerade 
intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av ljudinspelningar och samtidiga 
anteckningar. Totalt omfattar det insamlade materialet c:a 160 minuter inspelade intervjuer. 
Datainsamlingen utfördes på den skola där lärarna arbetar och i lokaler som inte hade 
anknytning till lärarna eller intervjuaren. Intervjuerna gjordes i små grupprum som inte 
användes för Sfi-undervisning.  

 

Analysmetod 
För att kunna hitta teman, mönster och så småningom kopplingar till syfte och 
forskningsfrågor som eftersöktes användes Hjerms (2014) kvalitativa analysmetod som 
beskrivs i avsnittets början. Texten avslutas med en beskrivning av begreppet 
meningskoncentrering. Det är ett verktyg som kan användas för att nå den centrala meningen i 
det som intervjupersonerna uttrycker (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter det att intervjuerna 
genomfördes har de först transkriberats ordagrant innan analysen påbörjats. 

Syftet med att använda sig av kvalitativa intervjuer är att det ger en möjlighet att tolka 
och beskriva lärarnas praktik. Analysmetoden gör det möjligt att organisera det empiriska 
materialet. Den gör det också möjligt att kunna koncentrera innehållet till ett hanterbart och 
begripligt mindre utrymme. För att analysera det empiriska materialet har Hjerms (2014) tre 
nivåer av analys tillämpats: kodning, tematisering och summering. I det första steget av analys 
ordnas intervjuerna genom s.k. kodning. De reduceras och görs mer hanterbara med hjälp av 
centrala begrepp som sedan tillskrivs nyckelord (koder). Med reducering kan man hitta 
mönster i det stora materialet. På nivå två sker tematisering av det empiriska materialet. 
Tematisering innebär att försöka reda ut vilka relationer koderna har till varandra och hur data 
ska presenteras. De mönster som framträder kallas för teman och är de kopplingar som 
uppfattats som mest betydelsefulla i relation till studiens syfte. På nivå tre sker en summering 
när slutsatser och verifiering ska göras. Analysen försöker nå en fullständig beskrivning av 
studieobjektet genom att integrera det arbete som innefattat kodning och tematisering. Målet 
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är att försäkra sig om att studiens slutsatser är väl underbyggda (Hjerm, Lindgren, & Nilsson, 
2014). 
När det empiriska materialet samlats in och skulle analyseras kodades lärarnas svar. Koden 
bestod av olika siffor som getts olika betydelse, exempelvis var nummer 7 ”åsikt  om  
individanpassning  innan  projekt”. Koderna har sedan samlats i teman: individanpassning, 
digitalisering, lärarnas tankar kring individanpassning/flexibilitet och styrdokument. De 
siffror som använts vid kodningen kvantifierar inte temana eller ger uttryck för någon 
hierarki. De har använts för att underlätta analysen. Summering och slutsatser av de svar som 
kodats och tematiserats presenteras i Resultatanalysdelen. 

Vid analysen användes också meningskoncentrering som verktyg, det innebär att fokus 
ligger på meningen i informanternas utsagor. Det som intervjupersonen säger vid 
intervjutillfället dras samman till kortare och mer specifika formuleringar (Kvale & 
Brinkmann, 2014).  

 

Forskningsetiska överväganden 
Informanterna delgavs via e-post Vetenskapsrådets  ”Forsknings  etiska  principer  inom  
humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning” som innefattar: informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (se bilaga 2).  

Ljudinspelningarna som gjordes förvaras på en säker plats och kommer inte att vara 
tillgängliga för obehöriga. Deltagande för lärarna var frivilligt och de hade rätt att när som 
helst avbryta sin medverkan. Lärarna fick även information om att examensarbetet kommer 
att behandlas på ett seminarium i Umeå i januari 2015 och att de kan få var sitt exemplar av 
arbetet när det är färdigställt.  

Alla uppgifter som rör deltagare i undersökningen behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Varken lärare eller skolenehet kommer att namnges. Obehöriga ska inte 
kunna ta del av eventuella personuppgifter utan de ska förvaras på ett sådant sätt att det inte 
låter sig göras. Allt material från intervjuerna avidentifieras och behandlas konfidentiellt av 
mig som intervjuare.  

Den information som lärarna ger kommer inte att användas till annat än forskning. Den 
kommer inte heller att användas eller lånas ut för andra syften. 

 

Metoddiskussion 
Vetenskapliga arbeten bör eftersträva reliabilitet, andra forskare ska nå samma resultat om de 
gör samma undersökning, och validitet, undersökningen mäter det den sagt sig ska mäta 
(Johansson & Svedner, 2010). Här har det empiriska materialet insamlats med hjälp ett fåtal 
intervjuer och det är fullt möjligt att en annan forskare inte erhåller samma intervjusvar även 
om samma frågor ställdes. Begreppet reliabilitet kan ifrågasättas vid kvalitativa studier. När 
man som här använder sig av induktiva former av analys, d.v.s. observerar ett antal fall med 
syfte att utifrån dessa kunna dra generella slutsatser, blir sammanförandet av data centralt. 
Annars kan inte mönster identifieras och eventuella förklaringar till mönstren formuleras 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Hur insamlingen av data gått till, urval och analys genomförts är 
därför viktiga för reliabiliteten i en kvalitativ studie. De bör förklaras noga eftersom läsaren är 
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beroende av forskarens tillvägagångssätt då allt material, intervjuerna, inte finns tillgängligt 
för läsaren. Det här arbetet har försökt att organiseras på det sättet. Datainsamling, urval och 
analys har förklarats och gjorts så transparanta som möjligt. 

Andra insamlingsmetoder kunde ha använts, t.ex. elevintervjuer, observationer och 
textanalyser. Men de hade inte kunnat ge den typ av information och material som behövdes 
för att ge svar på det syfte och de frågeställningar som arbetet har. Här var de 
informationsrikaste källorna lärarna, och därför användes de som informanter. Intervjuer av 
Sfi-elever var inte ett alternativ. Egna, tidigare, erfarenheter har visat att då intervjuer av Sfi-
elever ska utföras så krävs tolkar och det krävs oerhört väl genomarbetade intervjumallar. 
Möjliga felkällor och problem skulle bli för många. Hur kan det säkerställas att tolkning av 
frågor gick exakt rätt till? Hur säkerställa att inte någon form av påverkan förekommit mellan 
tolk/intervjuperson?  

Observationer som utförts under längre tid, i det här fallet under en flerårsperiod, hade 
kunnat ge intressant information, men var av praktiska skäl inte genomförbart. Textanalyser 
av exempelvis antal betyg och andel avbrott innan och efter projektet tillsammans med 
ingående studier av styrdokument skulle inte heller de ge en bild av hela den process och 
förändring av lärarnas arbete som är studiens syfte. 

Min egen roll måste också beröras. Jag arbetar nu som biträdande rektor på halvtid och 
som lärare i samhällskunskap och geografi på halvtid. Jag har inte personalansvar och inte 
heller något ansvar för tjänstefördelningar. I mina arbetsuppgifter som biträdande rektor ingår 
inte någon egentlig kontakt med Sfi eller med dess lärare. Min roll som biträdande rektor kan 
givetvis ändå ha påverkat svaren som lärarna gav, men här är det processen och förändringen 
som var det intressanta. Det är därför kanske svårare att se hur man som lärare skulle anpassa 
sina  svar  utifrån  vem  som  intervjuar.  Det  finns  inget  ”rätt”  sätt  delge  andra  hur 
digitaliseringen fungerar för den enskilda läraren. Likafullt är det en faktor som man måste ha 
med sig då resultaten nu kommer att presenteras och slutsatser dras av undersökningen. 
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Resultat 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat. Resultatet har organiserats kring fyra teman: 
digitalisering, individanpassning, flexibilitet och styrdokument. I texten används 
återkommande citeringar från informanternas utsagor. Följande pseudonymer används vid 
citeringarna: L1, L2, L3 och L4. Sammanfattningsvis visar resultatet en grupp lärare som 
brinner för sina jobb. Deras engagemang visar sig bl.a. i öppenhet inför förändringar av 
organisation såväl som undervisningsmetoder. Materialet har en komplex karaktär där 
innebörden i de olika temana kan överlappa varandra, d.v.s. det kan finnas aspekter av ett 
tema i ett annat men tyngdpunkten är på den meningsinnebörd som förmedlas genom 
citeringarna. 

En yttre händelse som påverkat lärarnas arbete, men som inte kan sorteras in under 
avsnittets teman är när Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för flyktingar från kommunerna 
2010. L2 ser det som en vändpunkt i arbetet som Sfi-lärare. Arbetsförmedlingen krävde att 
eleverna skulle kunna kombinera studier och arbete/praktik, och då blev Sfi tvungna att ändra 
sina undervisningsmetoder. L2 säger: ”Då  blev  vi  tvungna  att  individanpassa ännu mer tycker 
jag.  Eftersom  de  rycks  från  klassrummet,  vi  har  nästan  ingen  elev  som  bara  studerar  nu”. 

 

Digitalisering 
I detta tema beskrivs kort vilken inverkan digitaliseringen av undervisningen haft på lärarna 
och deras undervisningssätt, uppdrag och praktik. Lärarnas reflektioner och tankar kring att 
arbeta med digital teknik framkommer också sist i avsnittet.  

Innan projektet använde samtliga lärare både stationära och bärbara datorer. L3 använde 
datorn mest som ett skrivverktyg, medan L2 länkade till filmer och lät eleverna använda 
webbaserade lexikon.  

Efter projektet används stationära datorer mer sällan, de bärbara desto mer och de 
används sedan lite olika. För helklassundervisning använder L1 den bärbara datorn kopplad 
till en projektor för genomgångar. L2 och L4 tar upp andra funktioner t.ex. webbaserade 
böcker och häften. L4 beskriver funktionerna så  här:  ”Det  finns  inlästa  saker,  digital  bok,  de  
kan  komplettera  med  övningar  o  test.”  L2 fortsätter:  ”De  har  häften  i olika  nivåer  …  de  kan  
sällan uttala och då kan de lyssna på orden på webben då och där kan de repetera, repetera, 
repetera  och  kan  koppla  till  lexikon  o  till  bildlexikon.”    Möjligheten  för  elever  att  spela  in  sig  
själva och sedan lyssna, på sig själv och andra, var ännu en funktion som de bärbara datorerna 
erbjöd enligt L4. Det har gett lärarna bättre möjligheter att se språkutvecklingen hos eleverna 
fortsätter hen. 

Under projektettiden utvecklades också Fronter och L3 uttrycker  det  så  här:  ”Det  har  
skapat bättre struktur, just att allt finns samlat, jag behöver inte hålla på att leta. Det är lättare 
att  följa  upp  eleverna.”  Lärarna  kan  nu  följa  upp,  se  aktivitet  och  inlämningar  tydligare  nu.  L3 
fortsätter:  ”Och  det  är  intressant  att  de  som  är  mest  frekvent i lärplattformen, i kursrummet, är 
de som gör mest framsteg. Det finns en jättetydlig koppling där." 

Efter projektet kom surfplattor att användas för elever med kort eller ingen 
studiebakgrund. Elever kan använda surfplattor för att spela in filmer för att redovisa 
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uppgifter eller filma elevpresentationer, det materialet kan sedan användas för att ge elever 
feedback menar L3. Ett digitalt verktyg som inte införts eller presenterats av skolan för elever 
med kort studiebakgrund är smarta telefoner. Både L2 och L3 tar upp det faktum att elever 
använder dem i sin utbildning. De används bl.a. för att fotografera eller filma genomgångar, 
alternativt som en liten dator/surfplatta. Vad gäller hur många av eleverna som har tillgång till 
en smarttelefon berättade L2: ”…  nästan  alla  har  det,  även  analfabeterna.” 

När L1 reflekterar kring att arbeta med digital teknik säger hen att från början var hen 
skeptisk till ännu en ny teknisk utmaning, men menar att den introduktion lärarna fick var bra 
och att hen kände en trygghet i tekniken när den sedan introducerades för eleverna.  

L4 tar  upp  en  annan  aspekt  på  införandet  av  digital  teknik:  ”Sen  är  det  en  demokratisk  
sak, de ska kunna delta i vårt samhälle och då måste man kunna söka information, se 
öppettider, boka tider, kunna  orientera  sig.” 

 

Individanpassning 
I temat individanpassning framkommer beskrivningar om hur lärarna arbetat med 
individanpassning i sin undervisning. Temat berör individanpassning före och efter projektet. 
Här framkommer jämförelser och beskrivningar om tiden före och efter projektet vad gäller 
undervisningsmetoder, material m.m. Lärarnas syn på och åsikter om begreppet 
individanpassning före och efter projektet avslutar avsnittet. 

Innan projektet började berättar lärarna att de oftast använde fysiskt material och den 
egna lärarförmågan för att individanpassa. Som exempel gavs: kopierade uppgifter, inplastade 
bilder och den egna rösten. En karakteristik som kännetecknar lärarnas arbete innan projektet 
var fler fysiska träffar med eleverna. Pedagogerna påpekar att personliga möten var 
nödvändigt för att kunna individanpassa material m.m. utifrån varje elevs behov och 
bakgrund. L3 beskriver individanpassningen: ”Det  var  ju  mer  att  eleven  hade  ett papper i 
handen”. Lärarna berättar att när elever sedan skickade in uppgifter skedde det med vanlig 
mail och det fanns då en risk att material, och elever, tappades bort på vägen. 

Efter projektet använder lärarna datorer, lärplattformar och surfplattor i större 
utsträckning för att individualisera undervisningen. L1 jämför tiden innan och efter projektet 
så här:  ”Jag  fick  använda  min  egen  röst  mycket  mer [innan projektet], nu [efter projektet] kan 
jag  använda  andras  röster.  Jag  blir  inte  lika  fast  i  gruppen.”   

Lärarna berättar även hur olika typer av datorprogram och appar bidrar till 
individualisering genom minskat behov av en närvarande lärare och möjlighet att själva 
bestämma hur mycket eleven ska öva på en uppgift. L4 beskriver:  ”Fördelarna  är  att  de  själva  
styr hur mycket de vill ha av nånting, de kan själva göra uppgifterna tills de kan det. Det finns 
så mycket material tillgängligt. Det tar skolan ut ur klassrummet, eller hur man  ska  säga.” 

När digitaliseringen genomförts underlättar det möjligheten att kombinera praktik, 
arbete och/eller familj med studier säger informanterna vidare. Många av lärarna menar att 
lärplattformen förenklar dokumentation och både elev och lärare kan där följa bedömningar 
och även den utveckling som sker hos eleven. Individanpassningen tillsammans med eleven 
kan bli mer processinriktad då allt finns samlat i lärplattformen tycker t.ex. L3.  

Vad gäller lärarnas tankar om hur de såg på begreppet individanpassning innan projektet 
uttrycker informanterna samma saker, nämligen att lärare måste utgå från eleven, anpassa 
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efter elevens behov, anpassa efter mål och material och stöd måste också utformas efter 
elevbehov. L2:s svar på frågan om hur hen resonerade kring individanpassning innan 
projektet sammanfattar läget innan projektet:  ”…  det (diskuterat individanpassning, min 
anmärkning) har  vi  ju  gjort  hela  tiden,  det  är  egentligen  inget  nytt.” 

Efter projektet är synen på individanpassning densamma menar L1 och L3, men det har 
blivit enklare att anpassa efter elevernas behov med den nya tekniken. L1 påpekar också att 
eleverna  verkar  stoltare  nu  när  de  får  en  egen  surfplatta:  ”Det  är  som  att  skolan  har blivit 
viktigare  på  nåt  vis.” Filmer och länkar läggs ut på lärplattformen och gör det möjligt för 
elever att ta till sig det material de behöver, när de behöver. För andraspråkselever underlättar 
det också att det oftast är muntligt material fortsätter L3. L4 tar upp vikten av att nu kunna 
använda digital teknik. För att surfplattorna och lärplattformen ska ge eleverna något krävs 
tekniskt kunnande både hos elever och hos lärare, det är en förändring jämfört med hur 
individanpassning skedde tidigare menar hen. 

Lärarnas syn på individualisering och den digitalisering som skett via projektet är att 
projektet har underlättat individualisering av undervisningen. Dokumentation, uppföljning 
och enskild elevplanering har blivit lättare. L4 framhåller att införandet av projektet gör att 
hen som lärare hela tiden strävar efter att göra ett bättre jobb, få mer kunskap, erfarenhet och 
utveckla tekniken. Att hela tiden försöka ligga i framkant är positivt tycker hen. Som 
avslutning kan L3:s sammanfattning fungera: 

”Det  har  blivit  ännu  lättare  att  individualisera.  Jag  vet  egentligen  inte  om  det  förändrat  
min syn på  individualisering…  jo,  fast  samtidigt  har  det  det.  När  allting  finns  
tillgängligt digitalt. Eleverna har en större möjlighet att välja. Jo, det har förändrat min 
syn  på  individanpassning,  det  blir  inte  lika  enkelspårigt,  här  kan  man  välja…  det  finns  
större möjligheterer att individanpassa. En elev som är en svag läsare kan börja med det 
auditiva, den som är stark på läsning kan börja där. Det är möjligt att individualisera för 
fler.” 
 

Flexibilitet 
Flexibilitet i undervisningen är ett begrepp som återkommer hos lärarna när de talar om 
individanpassning. De lärare som intervjuats verkar ha en samsyn kring vad flexibel 
undervisning innebär för dem. Alla uttrycker det tids- och rumslösa lärandets betydelse. Som 
elev ska man kunna vara borta, p.g.a. praktik, arbete, sjukdom eller annat, utan att tappa för 
mycket i sin utbildning. L1 förklarar: ”Och  har  de  varit  borta,  en  del  kan  vara  borta  flera  
månader, så måste jag gå tillbaka och se var är den här eleven idag och det är ju flexibelt när 
jag  kan  gå  tillbaka  eller  de  kanske  gått  framåt  och  jag  kan  sätta  in  dom  längre  fram.” 

 

Styrdokument 
I det här avsnittet ger lärarna uttryck för hur de uppskattar sin egen, och kollegornas, kunskap 
om styrdokument (skollag, förordning och läroplan). Lärarna utvecklar också sina tankar 
kring hur och om de använder styrdokumenten i sin undervisning och om 
individualiseringsintentionerna i styrdokumenten påverkar deras arbete. 
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Tre av lärarna uttrycker att de och kollegorna har god kunskap kring styrdokumenten. 
Lärarna ger exempel likt L1:  ”Det  är  ju  det  att  vi  ska  göra  samhällsmedborgare  av  de  här  
eleverna  och  de  ska  med  hjälp  av  det  svenska  språket  klara  sig  i  det  svenska  samhället…”.  De 
tre påpekar också att det viktiga i dokumenten är det tids- och rumslösa lärandet och att 
undervisningen ska anpassas efter individens behov. Den fjärde, L3, menar att kollegornas 
kunskaper är varierande, och att hen för egen del har mest kunskap om läroplanen. Skälet till 
det är enligt hen att den ligger närmast den egna undervisningen.  

När lärarna använder styrdokument i sin undervisning sker det på så vis att lärarna 
pratar med eleverna om vad som är viktigt i undervisningen enligt styrdokumenten. När de 
sedan planerar utgår de från elevens behov och tillsammans med eleverna går de igenom mål 
och kunskapskrav.  

Individualiseringsintentionerna i styrdokumenten menar lärarna tydliggörs i det dagliga 
arbetet. Lärarna pratar om de delar som ingår i styrdokumenten med eleverna då 
individanpassning görs. L2 ger en beskrivning av hur det kan gå till och exemplifierar:  ” …  
att jag kan låta fler elever se samma film men man har olika krav på dem. Olika övningar. 
Vissa bara kanske ska återberätta  muntligt  vad  de  förstått  o  andra  skriva”. Det menar hen 
ligger i linje med styrdokumentens intentioner. L3 och L4 för fram arbetet med att anpassa 
arbetssätt, innehåll och material efter varje elev som sätt att följa skollagens, förordningens 
och läroplanens tankar. 
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Resultatanalys 
I det här kapitlet ska uppsatsens forskningsfrågor besvaras med hjälp av resultatet. De tre 
forskningsfrågorna är:  

x Hur har lärarnas diskussioner om individanpassning förändrats av 
digitaliseringen av Sfi-undervisningen? 

x På vilka sätt har digitaliseringen av Sfi haft inverkan på lärarnas undervisning?  
x På vilka sätt framkommer styrdokumentens individualiseringsintentioner i den 

digitaliseringsprocess av Sfi-utbildning som lärarna nu kommit att arbeta i? 

Lärarnas diskussioner om individanpassning 
Första frågan om lärarnas diskussioner om individanpassning har inte genomgått någon stor 
förändring i och med projektet. Lärarnas resonemang och deras syn på begreppet 
individanpassning innan projektet pekar på att de haft den enskilde elevens behov i centrum 
under ett antal år. Begreppet individanpassning har också funnits med i vuxenutbildningen en 
längre tid, redan under tidigt 00-tal framhölls det tids- och rumslösa lärandet 
(Utbildningsdepartementet, 2001). Innan projektet handlade diskussionerna om att hela tiden 
sätta och ha elevens behov i centrum och så ser det ut även efter projektet.  

Men lärarna framhåller samtidigt hur mycket enklare själva individanpassningen blivit 
efter projektet, tack vare individualiseringen. Innan och efter projektet jämför och reflekterar 
lärarna kring individanpassning på samma sätt, och med samma engagemang, men att verklig 
individanpassning i den dagliga praktiken genomförs oftare och med större självklarhet nu. 
Den verkar diskuteras med mer reellt elevfokus nu då fler individualiseringsmöjligheter står 
till buds.  

Giota (2012) och Vinterek (2006) berör läroplanens betydelse för hur begreppet 
individualisering används och diskuteras. De menar att de politiska ambitioner som 
läroplanen uttrycker kan påverka innebörden av begreppet individualisering. För Sfi, som 
2012 fick en ny läroplan (Skolverket, 2012), framhålls nu tydligare att bl.a. utbildningstid och 
– längd ska kunna variera mellan elever. Lärarnas diskussioner om ökade möjligheter att 
individanpassa efter projektet verkar spegla den politiska ambitionen uttryckt i den nya 
läroplanen.  

Digitaliseringens inverkan på lärarnas undervisning 
Resultaten för forskningsfråga två visar sig i olika aspekter. En aspekt rör vilket material som 
används och var undervisning sker. Lärarna har utvecklat sin praktik från att använda fysiskt 
material och personliga möten med elever till datorer, lärplattform och surfplattor med 
anpassade program och appar. Det har gjort det möjligt för lärarna att kombinera bild, text, 
ljud och film på ett annat sätt än innan projektet. En studie av Hutchinson (2012) visar att just 
integration av ljud, text och bild underlättar för elever som ska lära sig läsa. Sedan erbjuder 
lärplattformen fler alternativ för dokumentation och uppföljning av elever för lärarna. 
Digitaliseringen verkar ha gett lärarna fler möjligheter att utveckla och förändra sin 
undervisning på flera plan.  
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En annan aspekt är att införandet av den digitala tekniken och utbildningen som följde i 
projektet skedde stegvis. Därmed dämpades initial tveksamhet till ny teknik och lärarnas 
undervisning kunde dra nytta av digitalisering på ett bättre sätt. L1 kände skepsis inför det 
nya, men kom snart att anamma den digitala tekniken. Den här tveksamheten inför ny teknik 
är inte helt ovanlig bland lärare enligt Gallardo del Puerto (2008). Noggrant planerade 
utbildningsinsatser och stegvis införande, som i projektet, är viktigt och kan bidra till att 
överkomma inledande tveksamheter inför ny teknik, säger bl.a. Grönlund (2014) och Comas-
Quinn (2011). Lärarna verkar känna sig trygga i den nya tekniken och kan använda den i sin 
undervisning.  

Lärarna ser också förbättrad uppföljning och återkoppling mot eleverna som en effekt 
av digitaliseringen och det har förändrat deras undervisningsmetoder. Lärarna kan enklare 
följa elevernas språkutveckling och ana att en ny demokratisk uppgift tillkommit som kräver 
justering av undervisningsmetoderna. Alla dessa förändringar: förbättrad 
uppföljning/återkoppling, språkutvecklingsutmaningen och det nya demokratiska inslaget i 
undervisningen underlättas av att lärarna verkligen deltar i lärprocessen menar Lund och 
Hauge (2011). Pedagogerna och elever bör tillsammans utforma de digitala hjälpmedlen 
menar de vidare. Den gradvisa digitaliseringen och den kontinuerliga utbildningen under 
projektet har förändrat lärarnas praktik och undervisningsmetoder. 

Styrdokumentens individualiseringsintentioner i digitaliseringsprocessen 
När det gäller fråga tre tycker sig informanterna ha goda kunskaper om skollag, förordning 
och läroplan. I den dagliga praktiken utgår man från elevens behov och förutsättningar, som 
Läroplan för vuxenutbildningen (2012) tydligt förordar, i arbetet med enskild elevplanering 
och studiehandledningar. Ett sätt som styrdokumentens individualiseringsintentioner i 
digitaliseringsprocessen framkommer på är att lärarna talar i termer av att digitaliseringen 
förenklar möjligheten att nå målen. 

Digitaliseringsprocessen har inneburit att fler hjälpmedel finns till hand berättar lärarna. 
Det tids- och rumslösa lärandet kan erbjudas fler när digital teknik finns tillgänglig och det 
bör också eftersträvas av det framtida Sfi (SOU B. a.-u., 2013). 

Digitala hjälpmedel verkar fungera bra i lärmiljöer som befinner sig i ett paradigmskifte 
där nya tankar kring lärande diskuteras (Jahnke, Norqvist, & Olsson, 2014). 
Vuxenutbildningens nya läroplan 2012, Skollagen 2010 och förordningen för vuxenutbildning 
2011 kan ge underlag för nya tankar kring lärande och förändrade förutsättningar för 
införande av digital teknik. Lärarnas exempel från sin praktik ger också intryck av en lärmiljö 
i förändring och att individualiseringsintentionerna gjorts tydligare tack vare 
digitaliseringsprocessen. 

Vinterek (2006) och Giota (2012) framhåller läroplanen som central för 
individanpassning. Crichton, Pegler & White (2012) pekar på läroplanens betydelse när ny 
teknik ska införas. Kopplingen till läroplanen är viktig för att lärare och elever ska finna 
motivation till användandet av digital teknik enligt Crichton, Pegler & White. Ett annat sätt 
som individualiseringsintentionerna framträder på är att tala om relationen mellan läraryrket 
och kunskap om styrdokumenten. Detta framträder även när lärare exemplifierar hur lärarna 
individanpassar utifrån det att olika handledning kan ges till olika elever trots att de använt 
samma undervisningsmaterial.  
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Diskussion 
Diskussionsdelen är disponerad så att först följer diskussion av resultatet. Studiens ställs 
också i relation till andra forskares resultat i liknande frågor. I avsnittet finns också egna 
reflektioner med. Kapitlet avslutas med studiens relevans för skolan och förslag på hur 
framtida forskning kan utformas. 

Studiens syfte var att öka kunskapen kring hur digitalisering av undervisning kan 
användas för att individanpassa svenskundervisning för nyanlända ur ett lärarperspektiv. För 
att nå ökad kunskap kring digitaliseringen har kvalitativa intervjuer med fyra Sfi-lärare 
genomförts. 

Studien har gett ökade kunskaper om digitalisering av undervisning för nyanlända 
vuxna. Resultatet visar att lärarna nu kan individanpassa lättare och de talar om det som en 
realitet för fler elever när den digitala tekniken ger fler möjligheter till individualisering. Det 
blir också tydligt att digitaliseringen påverkat lärarnas undervisningsmetoder. 
Styrdokumentens individualiseringsintentioner i digitaliseringsprocessen framkommer på så 
sätt att lärarna talar i termer av att digitaliseringen förenklar möjligheterna att nå 
styrdokumentens mål. 

En stor del av resultaten kan finna stöd i den litteratur som beskrivits. Den nya 
läroplanen för vuxenutbildningen (2012) påtalar vikten av tids- och rumslöst lärande i 
vuxenutbildningen, och Giota (2012) och Vinterek (2006) talar om läroplanens betydelse för 
hur begreppet individanpassning används och diskuteras. Crichton, Pegler & White framhåller 
läroplanens betydelse när ny teknik ska introduceras och hur motivationen för att införa den 
ökar när koppling till läroplan finns. Trots det har inte lärarnas åsikter om vikten av 
individanpassning ändrats. Däremot har digitaliseringen gjort att läroplanens tydliga fokus på 
individens behov blivit lättare att uppfylla för lärarna. Kanske har också läroplanens centrala 
budskap underlättat genomförandet: ingen av lärarna uttryckte missnöje med den nya 
tekniken. Det fokus läroplanen har på individens behov kan ha påverkat, och minskat, den 
aversion som annars kunde ha funnits mot den nya digitala tekniken. 

Sfi har relativt nya styrdokument och förslag på ny organisation av Sfi ligger färdigt för 
riksdagsbeslut.  Jahnke (2014) beskriver paradigmskifte, d.v.s. ett byte av vetenskapliga 
tankemönster och förebilder, som en bra grogrund för digitalisering av undervisning. Min 
erfarenhet som lärare på Komvux i 14 år, delar av den tiden som rektor och med ansvar för 
Sfi, säger att dagens Sfi befinner sig i just en sådan brytningsperiod. Komvuxlärare, även 
utanför Sfi, diskuterar de förändringar som är på gång och framtiden upplevs som osäker, i 
den meningen att Sfi blir annorlunda, oklart hur. Jag tycker att Jahnkes idéer om 
paradigmskiftets positiva inverkan på förändringsbenägenhet stämmer väl med mina egna 
erfarenheter och studiens resultat. 

En annan aspekt på projektet och resultatet som redovisats är på det sätt digitaliseringen 
infördes och genomfördes. Criu & Ceobanu (2013), Lund & Hauge (2011) och Comas-Quinn 
(2011) tar alla upp hur viktigt själva införandet av digital teknik är för att den ska accepteras 
av lärare och elever. Det krävs noggrann planering, stegvist införande och tydlig koppling 
lärarnas dagliga praktik menar de. Det redovisade resultatet tyder på att den digitalisering som 
studerats lyckats väl med det. Ingen av lärarna säger sig ha fått för lite utbildning eller tid till 
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att ta till sig digitaliseringen. Förberedelser och genomförande av projektet verkar ha gått bra. 
Frågan är då om det bara kan förklaras med god planering, etappvis införande o.s.v. Mina 
egna tankar kring det är att andra faktorer kan ha spelat in. De lärare som deltagit i projektet 
är alla väldigt engagerade och vana, sedan tidigare i Sfi, att ta till sig nya metoder och 
organisationsförändringar. De har en grundläggande positiv syn på nya arbetssätt. Dessutom 
var den lärare som ansvarade för projektet väldigt strukturerad och behöll ett stort 
engagemang under projekttiden. Ingen tilläts, så att säga, slappna av. Med andra lärare och 
annan ansvarig kan resultatet blivit ett annat. Oavsett hur långt i förväg, och hur väl planerat, 
projektet varit. 

Frågan måste också ställas hur genomgripande förändring som digitaliseringen 
egentligen gett upphov till? Lärarna påpekar t.ex. att de har samma grundläggande syn på hur 
individanpassning skulle gå till efter projektet som de hade innan. Undervisningsmetoderna 
kanske hade ändrats oavsett digitaliseringen? Och de individualiseringsintentioner som 
styrdokumenten uttrycker verkar ha funnits med lärarna en längre tid, d.v.s. längre än 
projektet.  

Min tolkning av resultaten blir ändå att digitaliseringen haft effekt, för både 
individanpassning, undervisningsmetoder och styrdokumentens individualiseringsintentioner. 
Undervisningsstrukturen förändrades och gav skolan nya förutsättningar som måste 
överbryggas. För att ge skjuts åt de förändringar som skett och som redovisats i studien har 
projektet fungerat som en katalysator anser jag. För att nå samma förändringar som dem 
studien visar på hade det inte räckt med det paradigmskifte Sfi befinner sig i. Det skiftet 
behöver teknik för att ge maximal positiv inverkan. Projektet kunde, enligt min mening, föra 
in ny digital teknik och koppla ihop den med den pågående strukturella förändringen av Sfi.  

L3 fick frågan om vilken effekt projektet haft på individualisering av undervisningen 
och  svarade:  ”Det  är  möjligt  att  individualisera  för  fler”.  Jag  anser  att  just  den  kommentaren  
är central. Digitaliseringen har förändrat lärarnas praktik, de har samma sunda elevsyn, men 
kan nu individanpassa för fler elever med hjälp av den nya tekniken. De kan i sina dagliga 
möten med elever, vid fler tillfällen och med fler metoder anpassa sin undervisning efter 
precis den elev de har framför sig. Helt i enlighet med styrdokumentens individualiserings 
intentioner. 

Det resultat som presenterats är i många stycken allmängiltigt. Digital teknik finns i alla 
skolor idag och det är inte bara nyanlända elever som måste lära sig läsa, skriva och tala 
svenska. De resonemang och det resultat studien kommit fram till bör vara av intresse, inte 
bara för Sfi, utan för alla skolformer. Skolor som digitaliseras eller ska utveckla sin digitala 
teknik kan vara betjänta av kunskap kring hur den digitaliseringen kan genomföras och vilken 
effekt den kan ha för elever. 

Det är flera områden som det skulle behövas forskas mer kring. Den demokratiaspekt 
som några av lärarna tog upp är ett sådant. Ny digital teknik handlar inte bara om ett 
hjälpmedel för språkutveckling, utan är ett nödvändigt verktyg för att klara sig i vårt samhälle. 
Vilken hänsyn tas till den aspekten när styrdokument ses över eller när Skolinspektionen 
inspekterar? Ännu ett område som borde belysas mer är den, eventuella, koppling som kan 
finns mellan språkkunskaper och möjligheter till tillträde till arbetsmarknaden. Underlättar 
goda svenskakunskaper möjligheterna till arbete för nyanlända? Om så är fallet: hur ser då en 
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god svenskundervisning ut som kan underlätta integration? Har digitalisering en funktion att 
fylla i en sådan språkundervisning? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Intervjun görs i form av en halvstrukturerad livsvärldsintervju (Kvale, 2014). Informationen 
som eftersöks fokuserar främst på fyra områden (beskrivna i examensarbetets syfte och 
frågeställningar): individualiseringen och flexibiliteten i Sfi, de digitala hjälpmedlen och 
styrdokument. 
Innan intervjun har varje intervjuperson fått ett mail med information kring intervjun, syfte 
och  frågeställningar  och  Vetenskapsrådets  ”De  forskningsetiska  principerna”.   
 
Vid intervjutillfället: Arbetet och syftet gås igenom med intervjupersonen. De 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet) presenteras och den intervjuade informeras 
muntligt om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
Ljudinspelningstekniken förklaras och det ges möjlighet att ställa frågor innan intervjun 
startar. 
 
Bakgrundsfakta intervjuperson 
 
Kön: 
Ålder: 
Antal år som lärare: 
Antal år som Sfi-lärare: 
 
 
Individanpassning 
 
1 Kan du berätta hur du arbetade  innan  projektet  ”Att  utveckla  nätbaserad  Sfi”  med  dina  

elever, (undervisningsmetoder, hjälpmedel, material m.m.)? 
 
1.1 Finns det något exempel som du kan återberätta då du och dina kollegor diskuterat 

hur ni kan individualisera undervisning? 
 

1.2 På vilka sätt, menar du, att undervisningen var organiserad då? 
1.2.1 (Du säger att undervisningen var flexibel, kan du utveckla det?) 

 
1.3 Kan du berätta om vilka intryck du kommer ihåg du fick av att arbeta så? 

1.3.1 Kan du försöka förklara vad som var bra och/eller dåligt med att arbeta på det 
sättet? 
 

2 Hur arbetar du nu med dina elever (undervisningsmetoder, hjälpmedel, material m.m.)? 
 
2.1 Om du berättar om hur du nu undervisar dina elever, kan du ge ett exempel där du 

gör en individanpassning? 
 

2.2 På vilka sätt, menar du, att undervisningen är organiserad nu? 
2.2.1 (Du säger att undervisningen är flexibel, kan du utveckla det?) 



 

 

 
2.2.2 Kan du berätta om vilka intryck du har av att arbeta så? 
2.2.3 Kan du försöka förklara vad som är bra och/eller dåligt med att arbeta på det 

sättet? 
 
Digitalisering 
 
3 Kan du berätta vilken digital teknik du använde i din undervisning innan projektet? 

 
4 Vilken digital teknik använder du nu i din undervisning? 

 
4.1 Om du arbetar med laptops: beskriv, så konkret du kan och gärna med exempel, vad 

eleverna arbetar med och vilka aktiviter som utförs via laptops? 
 

4.2 Om du arbetar med iPads: beskriv, så konkret du kan och gärna med exempel, vad 
eleverna arbetar med och vilka aktiviter som utförs via iPads? 
 

5 Kan du berätta om dina intryck och reflektioner av att börja arbeta digitalt?  
 
 

Tankar kring individanpassning/flexibilitet 
 
6 Kan  du  berätta  hur  du  resonerade  kring  begreppet  individanpassning  innan  projektet  ”Att  

utveckla  nätbaserad  Sfi”? 
 

7 Kan du också berätta hur du nu resonerar kring begreppet individanpassning? 
 

8 Under den tid du arbetat med SFI, har det skett någon vändpunkt som du särskilt kommer 
ihåg vad gäller begreppet individanpassning? 
 
8.1 Om ja: kan du beskriva den vändpunkten. 

 
9 Kan du berätta vad flexibel undervisning innebär för dig (ge gärna specifika exempel)? 
 
Styrdokument 
 
10 Kan du med egna ord försöka berätta hur du uppfattar din egen och dina kollegors 

kunskaper om styrdokumenten (skollag, förordning och läroplan)? 
 

11 När du nu arbetar med styrdokument i din undervisning och i din planering: hur går det till 
(ge gärna exempel)? 
 

12 Hur jobbar du idag med styrdokumentens individualiseringsintentioner (ge gärna 
exempel)? 
 

13 Kan du berätta om du upplevt någon vändpunkt med projektet om du tänker på din 
undervisning av SFI elever?  

14 Upplever du att införandet av projektet och de digitala hjälpmedlen förändrat din syn på 
individualisering? 



 

 

Bilaga 2 
 

Brev till intervjupersonerna 
 

Hej, 
I mitt examensarbete (15 hp, VAL-utbildning Umeå Universitet) kommer jag att studera om 
digitalisering kan bidra till att individualisera undervisningen för Sfi-elever. Undersökningen 
görs ur ett lärarperspektiv. Därför är det centralt att få veta hur du som lärare upplever de 
digitala hjälpmedel som nu finns, hur ni arbetar med digitala hjälpmedel, hur det kan påverka 
individanpassningen för eleverna m.m. Jag skulle därför vilja intervjua er enskilt under början 
av nästa vecka. 
Intervjuerna kräver inga förberedelser från er sida. De tar ca 40-60 minuter och de kommer att 
spelas in med hjälp av mobiltelefon eller iPad och anteckningar kommer att föras av mig. 
Ljudinspelningarna kommer att förvaras på säker plats och kommer inte att vara tillgängliga 
för obehöriga. 
 
Det är viktigt att påpeka att ditt deltagande är frivilligt och du har också rätt att när som helst 
avbryta ditt deltagande. Examensarbetet kommer sedan att behandlas på ett seminarium i 
Umeå i januari 2015. Ni kommer att få var sitt exemplar av arbetet när det är färdigställt.  
 
Eftersom ni själva bestämmer om ni vill delta eller inte vill jag att ni, så snart ni tagit 
ställning, meddelar mig via e-post hur ni vill göra. 
 
Alla uppgifter som rör deltagare i undersökningen kommer att behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Varken ni som lärare eller skolenheten kommer att namnges. Obehöriga ska 
inte kunna ta del av eventuella personuppgifter utan de ska förvaras på ett sådant sätt att det 
inte låter sig göras. Allt material från intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas 
konfidentiellt av mig.  
 
Den information ni lämnar kommer inte att användas till annat än forskning. Den kommer inte 
användas eller lånas ut för andra syften. 
 

 


