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Rashmi Fernando 

Sammanfattning 
Digitala och sociala medier är dagens sätt att kommunicera. Genom att använda sociala medier 
diskuterar folk kring allt som pågår i samhället. Andraspråks- undervisningen kan också dra nytta av 
digitala och sociala medier för att hjälpa eleverna att lära in nya ord, att förstå olika nyanser av ord 
som de redan kan och för att använda det språk man lär sig under undervisningstiden. Genom att 
använda språket i autentiska och verkliga situationer uppmuntras elever att tillägna sig språket. Denna 
studie undersöker till både lärare och elevers attityder till användningen av digitala och sociala medier 
som ett redskap i språkinlärningen. Det utforskas vidare i vilken utsträckning digitala och sociala 
medier som Facebook används av andraspråkslärare och elever som en del av 
andraspråksundervisning. Jag har intervjuat 8 lärare och 15 elever för att förstå hur de tänker kring 
språkinlärning och vilka strategier som används i undervisningen för att lära sig språket. Lärare och 
elevers attityder till digitala medier och hur digitala och sociala medier används i undervisningen i 
Svenska För Invandrare (SFI) är huvudfrågan i detta arbete. Kan sociala medier (t.ex. Facebook) bli ett 
fungerande redskap i andraspråksundervisningen? 
Resultatet visar att det finns en del digitala medier som används i SFI-undervisning, men hur det 
används och i vilken utsträckning digitala medier används kan variera mycket bland olika skolor. 
Dessutom visar resultatet att många lärare och elever är skeptiska mot användningen av sociala medier 
i klassrummet. Samtidigt visar resultatet att det finns en mindre procentandel elever bland de 
intervjuade som har erfarenhet av att använda sociala medier i andraspråksundervisningen. De har 
upplevt användningen av digitala medier och sociala medier som ett positivt, autentiskt och 
användbart redskap som borde användas i klassrummet. 
 

 

Nyckelord 
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1 INLEDNING  
Som blivande lärare som planerar att arbeta främst med vuxna andraspråkstalare är jag särskilt 
intresserad av vuxenpedagogik. Jag har också ett särskilt intresse för hur användningen av digitala 
medier skulle kunna fungera som ett redskap för undervisning och inlärning för vuxna. I uppsatsen 
undersöker jag därför vilka attityder som lärare och elever har kring användning av digitala medier i 
klassrummet, med särskilt fokus på sociala medier som ett redskap i undervisning. 

I dagens samhälle lever vi i en värld där teknologin utvecklas i allt snabbare fart. Därför förväntas 
alla samhällsmedlemmar ha digital litteracitet. Det är viktigt att förstår till vilken grad digitala medier 
används för undervisning i svenska som andraspråk. Tycker lärare och elever att digitala medier är ett 
redskap för inlärning? Svaren på dessa frågor är inte helt uppenbara eftersom användningen av digitala 
och sociala medier skiljer sig mycket mellan individer. Genom uppsatsarbetet har jag fått djupgående 
svar på mina frågor från lärare som undervisar och elever som studerar svenska för invandrare (SFI). 
Utifrån det som undersökts kan man få en bättre bild av hur de upplever användningen av digitala 
medier och deras attityder till all sorts teknik i klassrummet. 

Digital litteracitet är också ett uttalat mål för utbildningen i SFI (Skolverket, 2012). Warschauer 
(citerad i Domeij & Karlsson, 2013) påtalar att teknikutvecklingen ställer högre krav på kommunikativ 
kompetens eftersom digitala medier används så utbrett i yrkeslivet såväl som på fritiden. Domeij och 
Karlsson beskriver följande: ”Ser vi inte till att alla får den kompetens som krävs riskerar vi att få ett 
samhälle med ett växande digitalt utanförskap [och] ett sådant scenario utgör ett allvarligt hot mot det 
demokratiska samhället” (citerad i Hyltenstam & Lindberg, 2013, s. 520). Därför är det viktigt att öka 
den grundläggande digitala kunskapen hos SFI-elever genom att inkludera ämnesanpassade digitala 
verktyg i undervisningen. Lärarna spelar en väldigt stor roll i hur studenterna tar till sig digitala 
kunskaper och lär sig digital kommunikation. Därför är det viktigt att förstå lärarnas attityder gentemot 
digitala media och digital kommunikation. 

Denna studie tar upp diskussionen om digitala verktyg i undervisningen för att ta reda på dels hur 
lärarna arbetar med digitala verktyg i SFI och dels hur eleverna använder de verktyg som finns för att 
underlätta både språkinlärningen och kunskapstillägnande. Vidare har det undersöks vilka digitala 
verktyg som används av lärare och elever, hur de används och deras attityder till dessa. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur digitala och sociala medier används i 
undervisningen för SFI. Dessutom har elevers och lärares attityder gentemot användningen av digitala 
och sociala medier som redskap för andraspråksinlärning undersökts.	    

Forskningsfrågorna lyder: 
1. Hur och i vilken utsträckning används digitala och sociala medier i SFI-undervisningen? 
2. Vilka attityder har eleverna och lärarna till användningen av digitala och sociala medier på SFI? 
 
 

2 BAKGRUND  
I det här kapitlet berörs teorier och forskning dels kring vuxnas inlärning generellt samt 
andraspråksinlärning, och dels digitala medier och lärande. I punkt 2.1 berörs de viktiga begreppen 
som kommer att tas upp i uppsatsen. I nästa punkt 2.2 presenteras forskning kring 
andraspråksundervisning, sociala medier och interaktion. 2.3 diskuterar andragogik och teorier om 
vuxnas inlärning. Punkt 2.4 presenterar skolans styrdokument gällande SFI-undervisning. Punkt 2.5 
presenterar teorier om litteracitet, där punkt 2.5.1 tar upp digital litteracitet och punkt 2.5.2 diskuterar 
digitala verktyg. Punkt 2.6 diskuterar forskning om attityder och lärares attityder.  
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2.1 VIKTIGA BEGREPP FÖR STUDIEN  
Digitala medier - Med digitala medier avses t.ex. olika tekniska apparater, surfplattor, program och 
appar som underlättar elevernas lärande samt möjliggör en mer inkluderande miljö. Digitala verktyg 
kan vara till exempel datorer, touchplattor, mobiler och webbtjänster, där även sociala medier ryms. I 
takt med att tekniken utvecklas kommer detta begrepp att ständigt ändras (Löfving, 2012).  

Sociala medier och Web 2.0 - Enligt NE (2016a) är termen Webb 2.0 ett begrepp ”för nya och 
innovativa sätt att använda webben”. Social mjukvara och Webb 2.0 är begrepp som växt fram för att 
beskriva programvara som är utvecklad för att användare ska kunna kommunicera och dela material 
med andra. Social mjukvara inkluderar exempelvis e-post, sms, interaktiva webbplatser och chatt. 
Exempel på sociala webbplatser är Facebook, där användare kommunicerar med vänner och kollegor; 
YouTube, där användare kan ladda upp och titta på videoklipp och Flickr, där användare kan dela 
bilder (Bälter & Thorbiörnsson, 2011).  

En blogg – Bloggar kan användas för att publicera texter på nätet. Under de senaste åren har allt fler 
lärare infört användning av bloggar i undervisningen. De kan exempelvis användas som ett sätt för 
studenter att dokumentera sitt lärande eller för att dela med sig av erfarenheter och tankar relaterade 
till kursen (Bälter & Thorbiörnsson, 2011). 

Lärplattformar - Nätbaserad utbildning sker vanligtvis via en läroplattform, exempelvis Blackboard, 
Moodle eller Ping Pong. Läroplattformen stödjer distribuering av kursmaterial, administrativa 
funktioner, kommunikation mellan studenter och mellan studenter och lärare, utvärdering och 
examination (Bälter & Thorbiörnsson, 2011). 

App – En app är ett tillämpningsprogram för mobila enheter som smartmobiler och surfplattor. 
Exempelvis finns det mobila applikationer som kan användas som GPS-navigator, kontaktbok, telefon, 
kalender, mediaspelare, SMS- och chatt-program, mobila webbläsare, e-postklienter och spel. Flera 
appar är färdiginstallerade av leverantören av den mobila enheten. Appar kan enkelt laddas ned och 
installeras av användaren själv, och finns tillgängliga för nedladdning från distributionsplattformar och 
onlinebutiker (NE, 2016b).  
 
 
 

2.2 ANDRASPRÅKSUNDERVISNING OCH INTERAKTIONENS ROLL 
Andraspråksundervisning i SFI kan dra nytta av sociala medier för att skapa meningsfull interaktion på 
andraspråket. Genom sociala medier kan man uppfinna oändligt många verktyg för att skapa autentisk 
interaktion utanför klassrummet. Krashens (1998) teorier om andraspråksinlärning visar att 
meningsfull interaktion i andraspråket är viktigast för tillägnandet av ett andraspråk. Genom att 
använda sociala medier kan en lärare individanpassa sin SFI-undervisning och skapa autentisk 
interaktion och diskussioner mellan elever. Både inkludering och individanpassning är viktiga mål i 
skolverkets styrdokument och måste vara aktuella under undervisningen (Skolverket, 2012). 

Individuell anpassning - Vinterek (2006) diskuterar olika typer av individualisering utifrån olika 
typer av individuella behov. Vinterek föreslår att genom att modifiera olika faktorer i ett 
undervisningssammanhang kan man möta olika behov. Dessa individualiseringstyper enligt Vinterek: 

• Innehållsindividualisering  
• Omfångsindividualisering  
• Nivåindividualisering  
• Metodindividualisering  
• Hastighetsindividualisering  
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• Miljöindividualisering  
• Materialindividualisering  
• Värderingsindividualisering 

 
Individualisering innebär att:  

Varje elevs arbete är inriktat på att nå ett för just hans förutsättningar och intressen avpassat 
mål. Att instruktioner ges till en elev i sänder. Antalet uppgifter och svårighetsgrad varierar från 
elev till elev. Varje elev arbetar i sin egen takt och med metoder och hjälpmedel som passar 
honom. Läraren värderar varje elevs arbete med utgångspunkt från elevens förutsättningar och 
de mål eleven och läraren satt upp för eleven. (Vinterek, 2006, s.47) 

Inkludering innebär att: 
Att alla elever oavsett bakgrund är delaktiga i undervisning, utifrån sina egna förutsättningar. 
Den stora helheten ska anpassas till delarna. Inkluderande undervisning innebär att alla elever 
oavsett bakgrund är delaktiga i gemenskapen och i lärandet. Inkludering handlar om att ändra 
lärmiljön så att den passar den mångfald av elever som finns på en skola” (Skolverket, 2013) 
 
Sociala medier och Webb 2.0 skapar interaktion och Facebook har blivit mest populärt av de 

redskap som används i samhället (Kent & Leaver, 2014). Sociala medier är ett sätt att kommunicera 
och därför kan det vara nyttigt för SFI-elever som får en chans att lära sig språket genom att interagera 
på ett autentiskt sätt utanför klassrummet genom sociala medier.  

 
 

2.3 ANDRAGOGIK  
Baird och Fisher (2006) tar upp ett viktigt begrepp när det gäller vuxnas inlärning och det är termen 
andragogik skapad av den tyska pedagogen Alexander Kapp. Andragogik betyder undervisning som 
är inriktad mot vuxna inlärare till skillnad från pedagogik som är för elever som är barn.  

Knowels utvecklade sin teori som skiljer vuxenutbildning från pedagogiken som vanligtvis är 
riktad mot barnens sätt att lära sig (citerad i Baird & Fisher, 2006). Knowles utvecklade kritiska 
antaganden som beskriver egenskaper hos vuxenstuderande: 

 
• Vuxna är mer oberoende än barn och ska därför ha större inflytande över studierna. 
• Ju längre tid man lever desto mer erfarenheter skapas. Alltså ska undervisningen erkänna de 

vuxnas erfarenheter som en rik källa till kunskap.  
• Vuxna vill lära sig om det levda livet. Undervisningen bör ta utgångspunkt i problemlösning, 

det som har betydelse för vardagen.  
• Det som bearbetas i en formell lärsituation måste kopplas till livet här och nu, utanför 

skolväggarna. 
 (Myndigheten för skolutveckling, s. 9) 
 
Enligt Baird och Fisher (2006) är lärandet i andragogik självstyrt; läraren ska uppmuntra eleverna 

till detta och främja detta tillvägagångssätt. Läraren leder eleverna mot ett självständigt inlärningssätt. 
Med pedagogik är elever beroende av lärarens hjälp, speciellt när det gäller när, var och hur ett ämne 
ska läras in. Elevens erfarenhet är av minder värde och därför använder läraren ett didaktiskt sätt för 
att undervisa. ”In Pedagogy the learner´s experience is of little value and, as a result teachers often use 
a didactic approach” (Baird & Fisher, 2006, s. 7). Det implicerar att det är vuxna som bestämmer det 
som kommer att vara viktigt för barn att lär sig med pedagogik. 

Därmed är elevens bakgrund en viktig komponent i andragogik. Diskussion och rollspel används 
ofta som undervisningsstrategier. Med pedagogik lär sig eleverna vad samhället förväntar sig att de 
ska lära sig, och det leder till en standardiserad läroplan som är normen. Däremot, med andragogik lär 
sig eleverna vad som är viktiga färdigheter för just dem. Med pedagogik är läroplanen utvecklad kring 
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specifika ämnen som eleverna behöver lära sig. Däremot i andragogik är lärande organiserat kring 
erfarenheter som utgångspunkt.  

Vilken genomslagskraft har andragogiken haft i Sverige? Enligt Blossfeld et al. (2014) har Sverige 
den högsta andelen elever som studerar inom vuxenutbildningen när man jämför med andra länder i 
Europa. Enlig statistik från Skolverket sedan slutet av 1990-talet har antalet elever i SFI ökat och 
uppgår 2014 till 124 750 elever (Skolverket, 2015). 

Kostnader för SFI kalenderår 2014 var 2.4 miljarder kronor. Ju effektivare undervisning för SFI 
desto mer kommer samhället tjäna på den investering kommunerna gör för att utbilda invandrare i SFI. 
Kilpi-Jakonens och Stenbergs (2014) studier visar att Sverige är ett föregångsland när det gäller 
vuxenutbildning och att det allmänt är vedertaget i Sverige att man bör ha en pedagogik som är särskilt 
avsedd för vuxna. Att det finns lärarutbildning som är speciellt inriktad för undervisning av vuxna 
elever är ett bra bevis på det. Dessutom diskuterar Statens offentliga utredningar (2003) hur ämnena 
samhälls- och arbetslivsorientering ska utgöra innehållet i SFI utbildningen, som bör utgå från ett 
relevant innehåll som berör vuxna individer. Enligt kursplanen för SFI är det tydligt att 
undervisningen i Svenska som andraspråk ska följa andragogikens principer. 

 
 
 

2.4 SKOLANS STYRDOKUMENT 
Kursplanen för undervisning i svenska för invandrare stämmer överens med teorin om andragogik och 
ser behovet av en mer individanpassad andraspråksundervisning. Eleverna ska få de bästa möjligheter 
att utveckla ett språk som är användbart och möter deras individuella behov. 

Enligt kursplanen för SFI ska utbildningen rikta sig till: 
 

Personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och studiemål. Utbildningen ska 
planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, 
allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens 
behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller  andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, 
validering, praktik eller annan utbildning. (Skolverket, 2012, s. 2) 	  

 
Frågan är hur en lärare på ett praktiskt sätt kan anpassa varje lektion för elever med olika 

förutsättningar, olika individuella behov, olika åldrar, olika kulturella bakgrunder, olika skolbakgrund 
samt olika studievanor. Gärdenfors (2010) påpekar att svaret till denna fråga ligger bakom 
användningen av digitala medier och redskap i undervisning. Genom att använda digitala medier har 
läraren större möjlighet att individanpassa sina lektioner. SFIs styrdokument framhåller vikten av att 
använda digitala medier och uppmuntrar det: ”Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven 
utveckla sin kompetens att använda olika digitala verktyg och hjälpmedel för information, 
kommunikation och lärande” (Skolverket, 2012, s. 3). 

 
 
 

2.5 LITTERACITET   
Gray (citerad i Barton, 2007) diskuterar begreppet funktionell litteracitet och menar att “One is 
functionally literate if they are able to engage effectively in all those activities in which literacy is 
normally assumed in their culture or group” (s.190). Det betyder att varje individ har möjlighet att 
delta aktivt i samhället. Det inkluderar även förmågan att kunna använda läsning och skrivning i 
praktiska situationer i sin vardag. Vilka färdigheter det är frågan om och till vilken nivå olika 
färdigheter behöver utvecklas beror alltså på individens behov och det samhälle man befinner sig i 
(Lindberg, 2012).  Det krävs följaktligen en omfattande lyhördhet, anpassning och medvetenhet hos 
utbildningsanordnare och lärare för att studerande som helt eller delvis saknar erfarenhet av formell 
skolundervisning ska kunna erbjudas reella möjligheter att lära sig kommunicera både muntligt och 
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skriftligt på svenska. Här handlar det främst om att på ett genomtänkt sätt kombinera språkinlärning 
med läs- och skrivinlärning och om att använda relevant material i undervisningen för att utveckla 
funktionell litteracitet hos elever. 

Barton (2007) menar att Greys definition exemplifierar ett perspektiv på litteracitet som måste 
omfatta något mer än de grundläggande läs och skrivkunskaperna. Han vidhåller att litteracitet är 
relativt och det innebär att man är litterat om kan klara av dagliga situationer där litteracitet krävs. 
Lever man i dagens Sverige där andelen svenskar som har tillgång till internet är 93% procent (Ilbring, 
2015), förväntas det också att man har en del digital kunskap och datorvana. Kan man då enligt 
Bartons (2007) definition säga utan tvekan att man är litterat i dagens Sverige, om man inte kan skicka 
e-post, betala räkningar på webben, söka information och klara av vissa grundläggande saker som 
förväntas av samhällsmedlemmar?  

 

2.5.1 Digital Litteracitet  
Franker (2011) påpekar att det inte går att skilja diskussioner om litteracitet från frågor om makt och 
status. Franker diskuterar att avsaknaden av tekniska kommunikationslösningar är ett tecken på hur 
makt relaterar till läs och skrivkompetens hos individer och grupper i samhället. Saknar man den 
digitala kompetensen blir det svårare att klara sig i det moderna svenska samhället. SFI-elever som är 
en utsatt grupp måste därför få tillgång till digital kunskap under utbildningsgången för att de sedan 
ska kunna komma igång med arbetslivet och leva i det svenska samhället. 

Domeij och Karlsson (2013) betonar vikten av att ”vi alla [måste]lära oss att se situationen i ett 
större perspektiv och förstå betydelsen av att skapa möjligheter för alla att använda svenska och 
andraspråk i digitala sammanhang på någorlunda lika villkor” (s. 520). Gärdenfors (2010) lyfter fram 
att det blir lättare att underlätta förståelse, kunskap och motivation genom tekniskt stöd. Han föreslår 
sex kriterier för lärande med teknikstöd; 

 1. Tekniken ska stödja interaktivitet; användaren ska ha möjlighet att påverka 
 programmets förlopp.  

 2. Tekniken ska förhoppningsvis ge återkopplingar till eleverna; eleverna får 
 feedback på sin användning av läromedlet. 

 3. Tekniken ska använda narrativa former i presentationen av materialet. 

 4. Tekniken ska kunna anpassas efter elevernas olika lärostilar, kunna presentera 
 samma material på olika sätt.  

 5. Tekniken ska erbjuda olika former för samarbete.  

 6. Tekniken ska stödja metakognition; eleven ska kunna få feedback på vad som 
 fungerat bra och mindre bra. (s. 266-271) 

En lärare ska snabbt kunna veta mer om till vilken grad eleverna har förstått lektionens innehåll och 
vad de vill ha mer stöd i. Genom digitala medier kan detta uppnås. Följaktligen är det viktigt att elever 
som studerar på SFI får möjlighet att utveckla digital litteracitet oavsett bakgrund och individuella 
förutsättningar. Lärarnas kunskaper, arbetssätt och attityder om hur man jobbar med elever kring 
digitala verktyg är därför en viktig aspekt att undersöka. 

 

2.5.2 Tidigare forskning om sociala medier i L2 undervisning 
Baird och Fisher (2006) diskuterar vad det innebär att leva i en värld som ”alltid är på” (always on): 
interaktiva medier, internet och digital meddelandeteknik gör att dagens studenter har olika 
förväntningar och nya sätt att lära sig än de tidigare generationerna. Denna generation kan 
individanpassa sin inlärning genom att använda webben. 
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Lomicka och Lord (2012) anger att lärare använder en mängd verktyg för att engagera sina elever 
och ge dem möjlighet att interagera på nya och annorlunda sätt, både i och utanför klassrummet. I 
synnerhet populära sociala nätverkssajter (SNS) såsom Facebook, edmodo och Linkedin erbjuder 
lärare ännu fler sätt att hjälpa eleverna att öka motivationen och skapa en inlärningsmiljö utan gränser. 
Lomicka och Lord hävdar att sociala verktyg som dessa ger möjligheter för språkinlärare att förbättra 
digitala multilitteracitetsfärdigheter, samspela eller kommunicera i målspråket, samarbeta och öka sina 
språkliga och pragmatiska kunskaper. Kent och Leavers (2014) studier om ämnet visar hur användbart 
och framgångsrikt SNS har varit i andraspråksinlärningssammanhang. Det finns många sorts digitala 
verktyg som används eller som kan vara en resurs i klassrummet. 

Enligt Chickering och Ehrmann (1996) finns det många olika verktyg som man kan använda i 
klassrummet. Men det kommer att vara en utmaning för lärarna att välja det bästa redskap som passar 
eleverna. Eftersom det finns olika typer av kommunikation måste man välja ett verktyg som passar 
olika uttrycks behov.  

Enligt kursen Powerful tools for teaching and learning: Web 2.0 i Coursera (2016) kan man 
använda olika Web 2.0-redskap för att uppfylla olika krav och nå olika mål. Envägskommunikation 
innebär en situation, till exempel där läraren endast vill presentera eller ge information till elever eller 
föräldrar. För detta kan Google Sites, Podomatic eller feedly vara bra resurser. Tvåvägskommunikation 
innebär att man hör och uppmärksammar den andra personen som man kommunicerar med och tar 
emot svar; då kan verktyg som Poll everywhere, email, yahoo, gmail, och bloggar var ett redskap. 
Flervägskommunikation betyder att man samspelar i en grupp, där man kommunicera med varandra i 
realtid. Exempel på detta är google hangouts, Boardhost, Skype och Google docs. Man måste välja 
utifrån hundratals verktyg för att hitta det som just passar ens eget klassrum. 

Verktyg som Moodle, podcast, Voice thread och Padlet kan vara hjälpsamma om läraren vill att 
alla elever i klassrummet ska bidra med idéer eller svara på frågor (Coursera, 2016). Därmed får man 
direkt återkoppling om hur eleverna hade tänkt utan att behöva vänta på att eleverna ska räcka upp 
handen. Om man vill att eleverna ska jobba med ett projektarbete där alla måste arbeta tillsammans 
kan verktyg som Conceptboard, Mindomo och google docs vara bra hjälpmedel för att skapa, redigera 
och utveckla idéer. Till exempel Assign a day, Doodle och Todoist är bra för att planera projektarbetet. 
Social bokmärkning innebär att alla har tillgång till artiklar som de kan läsa och diskutera tillsammans; 
Symbaloo kan vara ett bra sätt för att kontrollera det som eleverna har läst under ett projektarbete. För 
att dela resurser kan man använda Dropbox och Wikidot. Sådana digitala verktyg finns att utnyttja som 
undervisningsredskap för att skapa intresse och engagera elever att aktivt delta i undervisningen. 
 

2.5.2. 1 Facebook   
Facebook är den mest populära sociala nätverkstjänsten och har mer än 1,1 miljard aktiva användare 
(Kent & Leaver, 2014). Kent och Leaver (2014) diskuterar om Facebook kommer att ersätta de andra 
lär plattformar som till exempel Blackbord och moodle samt hur institutioner och studenter då kommer 
att bli påverkade av integritetsfrågor och upphovsrätt. Facebook började som ett elevcentrerat nätverk 
på Harvard University. Idag är det en social nätverkssajt som används av många personer i deras 
vardag. Kent och Leaver (2014)  hävdar att Facebook fortfarande spelar en stor roll som en plattform 
för både formell och informell utbildning. Facebook är en gratis plattform där många individer kan 
samspela och diskutera i realtid. Olika funktioner som Facebook erbjuder är sociala spel, chatt, like, 
dela information och länkar med mera, och det expanderar ständigt, så man kan använda det för att nå 
olika mål. Kent och Leaver (2014) slår fast att om det implementeras på rätt sätt så kan Facebook bli 
en bra plattform som stödjer klassrumsundervisningen genom att möjliggöra både formell och 
informell klassrumsinteraktion och interaktion mellan elever. Det finns därför en stor möjlighet att 
Facebook som plattform kan fungera bra i ett undervisningssammanhang för att dela relevant 
information bland eleverna och för att uppmuntra en diskussion som hjälper elever att öva språket 
genom autentisk kommunikation. Prescott (2014) hävdar att Facebook förser lärare och elever med 
snabb och lättillgänglig information och kommunikation, och kan vara ett bra redskap för att dela 
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kunskap mellan lärare och elever. Chickering och Gamson (citerad i Prescott, 2014) framhåller att 
Facebook hjälper elever genom aktivt lärande, samarbete och engagemang.  

 

2.5.2.2 Flippat klassrum  
Hwang, Lai och Wang (2015) definierar det flippade klassrummet som en pedagogisk metod som 
flyttar inlärningsinnehåll och instruktioner från det fysiska klassrummet till en läroplattform online 
som eleverna får ta del av före undervisningen i klassrummet. Detta ökar chanserna för studenter och 
lärare att få maximal interaktion i klassrummet. Därmed får lärarna mer tid att ge individuellt stöd till 
eleverna i klassrummet. Genom att låta eleverna använda Webb 2.0-verktyg kan läraren öka elevernas 
autentiska interaktion i andraspråket, vilket kan öka elevernas chans att förbättra sitt språk. 

Man kan använda en rad appar som Socrativ, Storyboards även Facebook som ett redskap för att 
snabbt veta vilken nivå eleverna är på, för att identifiera utvecklingsområden. Sådan information är 
användbar för lärarna för att kunna planera undervisningen. 

 
 

2.6 ATTITYDER   
En attityd är en generell inställning till något eller någon. Till skillnad från ens personlighet så antas en 
persons attityder till stor del vara inlärda och påverkas alltså till stor del av det sociala livet. Attityder 
är övertygelser som är ganska stabila över tid, har en känslomässig dimension och får en person att 
ofta agera på ett visst sätt (Psykologiguiden).  

Prescott (2014) hävdar att lärarens attityder spelar en stor roll när det gäller användningen av ny 
teknologi i ett klassrum. Prescott påstår att en pedagog som inte har tillräcklig mycket kunskap om en 
ny teknologi sannolikt inte kommer att använda det i klassrummet. Vie (citerad i Prescott, 2014) säger 
att: 

Educators need to understand and use applications such as SNSs in order to then be able to successfully 
integrate the technologies into their teaching and learning strategies (s.119) 

Prescott hävdar att undervisning som är elevcentrerad kommer att utnyttja Facebook som ett redskap 
för att förmedla kunskap. Men det kommer att behövas mer forskning för att dra slutsatser mellan 
undervisningsstilar och användningen av ny teknologi i klassrummet. 

En positiv attityd till digital undervisning i klassrummet kan förändra inlärningssätt och stödja 
individualisering i klassrummet. Raths och McAnnich (2003) ifrågasätter varför attityder är viktiga i 
lärarutbildningen. Attityder är tänkt som den viktigaste katalysatorn för att skapa förändring i 
lärarprogrammet och utbildningen. Genom att diskutera lärares attityder till digitala och sociala medier 
har min undersökning försökt att se på lärares perspektiv och resonemang kring digitala och sociala 
medier, för att veta vilka åtgärder och kunskaper en blivande lärare kommer att vara i behov av för att 
förändra eller förbättra SFI-undervisningen i framtiden. 

Fenstermacher (citerad i Prescott, 2014) hävdade att ett mål inom lärarutbildningen är att hjälpa 
lärare att ifrågasätta föreställningar och normer inom undervisningen för att kunna förändra och 
förbättra.  Enligt Smylie (citerad i Raths & McAnnich, 2003) är lärares attityder viktigast för att skapa 
förändring.  Därför vill jag noga diskutera attityderna hos både de intervjuade lärarna som jobbar inom 
SFI och eleverna som studerar på SFI. 

3 METOD 
För att svara på mina frågeställningar har jag använt mig av kvalitativa metoder som exempelvis 
halvstrukturerade intervjuer. I metodkapitlet som följer kommer jag att redogöra för varför jag har valt 
en kvalitativ metod. Sedan följer redovisningar för hur själva genomförandet av undersökningen har 
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gått till, samt vilka etiska överväganden som gjorts inför intervjuer och slutligen en diskussion kring 
tillförlitlighet och giltighet i undersökning. 

3.1 URVAL 
För att kunna uppfylla syftet har jag valt ett kvalitativt tillvägagångssätt genom att samla intervjuer 
med åtta verksamma SFI-lärare och femton elever från fyra olika SFI-skolor. Jag började med att 
skicka ut missivbrev till SFI-lärare (Bilaga 1) och till SFI-elever (Bilaga 2), där jag förklarade mitt 
syfte med undersökningen, vilket var att jag skulle intervjua lärare och elever som hade möjlighet att 
delta. Under vecka 12-14 har jag varit i olika SFI-skolor i Stockholm och intervjuat lärare och elever 
som hade tid och lust att delta i undersökningen. I en skola intervjuade jag 4 lärare och 10 elever från 
3 olika klasser. I en annan skola intervjuade jag 2 lärare och 5 studenter. Slutligen intervjuade jag två 
ytterligare lärare som jobbade i olika SFI-skolor.  

Se tabellen nedan för urvalet: 
 

Skola Elever Lärare 
Skola  X 10  (från 3 olika klasser) 4 
Skola  Y 5 2 
Skola A  
Skola  Z 

 1 
1 

 
 
Fyra av de sammanlagt åtta lärarna som deltog i undersökningen har jobbat över tre år inom SFI 

och fyra hade minst ett års erfarenhet.  
Jag har inte samlat in någon personlig information om eleverna som jag intervjuade. Därför kan jag 

inte säga hur kön, ålder, bakgrund, social klass eller utbildning skulle kunna påverka de svar som jag 
har analyserat. När jag planerade undersökningen tänkte jag att det inte var så viktigt att samla in 
personlig information om informanterna eftersom jag bara ville fråga om deras attityder till digitala 
redskap. Men under analysens gång insåg jag att det skulle ha varit intressant om jag hade mer 
personlig information om personerna jag intervjuat för att veta om det finns något mönster mellan 
ålder och kön som kan påverka resultatet.  

3.2 KVALITATIV METOD 
Kvale och Brinkman (2014) säger att det bästa skälet att välja intervjuer är att ”de harmoniserar med 
det aktuella forskningsämnet”, men också för att ”veta olika aspekter av mänsklig erfarenhet” (Kvale 
och Brinkman, 2014, s. 214). Genom en djupare diskussion kan man förstå hur lärarna tänkte kring 
användningen av digitala medier i klassrummet och till vilken grad olika skolor prioriterade 
användningen av det. I vissa situationer kunde lärarens attityder kring digitala medier inte påverka 
skolans arbete, om skoladministrationen inte prioriterade användningen av digitala medier. Sådana 
detaljer om hur lärare och elever använder digitala medier, i vilken grad de gör det, hur det upplevs 
och vilka svårigheter som förekommer i en klassrumssituation kring användning av digitala medier 
kan man inte förstå utan att diskutera det med både lärare och elever.  

Dessutom var syftet i denna studie att förstå människors beteende kring användningen av digitala 
medier som undervisningsredskap och attityder kring det. Därför kunde jag genom de individuella 
berättelserna i intervjusamtalet närma mig en förståelse av den intervjuades upplevelser på ett sätt som 
skulle ha varit omöjligt via kvantitativ forskning. Kvale & Brinkman (2014) berättar att ”en 
halvstrukturerad livsvärld intervju söker förstå teman i den levda vardagsvärlden under 
undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av 
intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen” (s. 45). 
Intervjuerna liknade ett vardagssamtal men jag försökte hålla mig till syftet och forskningsfrågorna 
(Bilaga 3). 
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3.3 ETISKA ASPEKTER 
I uppsatsen har jag följt Vetenskapsrådets (2002) etiska principer om information, samtycke, 
konfidentialitet och användning. Samtliga deltagare fick information om studiens syfte och hur det 
insamlade materialet skulle användas. De informerades också om att deras deltagande i studien var 
helt frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Alla fick dessutom veta 
att det insamlade materialet skulle behandlas konfidentiellt och de skulle förbli anonyma i uppsatsen. 
Alla informanter fick informationen både skriftligen och muntligen.   

3.4 GENOMFÖRANDE 
Jag intervjuade lärarna om arbetsmetoder, förhållningssätt och relation till eleverna utifrån deras 
personliga erfarenheter och tankar kring användningen av digitala- och sociala medier. Jag intervjuade 
också eleverna om deras användning av digitala medier i andraspråksinlärningen, för att jag skulle få 
ett alternativt perspektiv på ämnet. 

Jag intervjuade varje elev och lärare ostört i ett ledigt klassrum i skolan så att jag kunde spela in 
alla samtal. Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med såväl elever som lärare. Jag 
använde mig av frågeställningarna och förberedda frågor för att hålla mig till det relevanta ämnet (se 
Bilaga 3). Jag utförde mina intervjuer med totalt 8 lärare i ett separat tyst rum och varje intervju 
varade ungefär 15-20 minuter. Varje intervju med eleverna tog ungefär mellan 10-20 minuter 
beroende på elevernas språkkunskap. Jag intervjuade lärarna och direkt efteråt intervjuade jag 
eleverna. Jag skrev ner mina anteckningar direkt efter intervjun så att jag kunde gå igenom det när jag 
analyserade. Det hjälpte, speciellt med elevintervjuer eftersom de använde mycket kroppsspråk för att 
få fram en mening. 

Intervjuerna spelades in med min smartphone efter samtycke av intervjupersonerna. Under 
intervjuerna hade jag en bok där min intervjuguide fanns med syfte och frågor. Tyvärr har jag missat 
att spara ett samtal som spelades in och det var med en lärare som hade använt mycket digitala medier 
i sitt klassrum men jag använder mig av mina anteckningar av denna intervju i uppsatsen.	  	  

Efter intervjun var både lärare och elever mer öppna för användning av digitala och sociala medier 
i undervisningen. De var mer förberedda för att leta efter mer kunskap om hur det kan användas som 
ett verktyg i klassrummet och personliga livet.	  Kvale och Brinkman(2014) förklarar fenomenet på 
följande sätt: 

Samtalen med intervjupersonerna kan vidga och förändra hennes uppfattning om de undersökta 
fenomenen. Intervjupersonerna drar fram nya och oväntade aspekter av de studerade 
fenomenen, och under analysen av de utskrivna intervjuerna kan nya distinktioner upptäcktas 
(Kvale & Brinkman, 2014). 

 

3.5 BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA 
Jag lyssnade på alla intervjuer som jag spelade in och transkriberade och analyserade dem.  Varje 
intervju fick ett serienummer för att underlätta referenssyftet. Genom diskussionen var det lätt att 
identifiera vissa likheter och mönster mellan de flesta intervjuer och identifiera hur digitala medier 
används i klassrummet och till vilken grad det används och vilka möjligheter som finns för att 
vidareutveckla undervisningen och vilka hinder som förekom. Därefter analyserade jag resultatet med 
syfte att få svar på mina frågeställningar. Det gjorde jag genom att fördjupa mig i detaljerna. De olika 
synpunkter som kom fram var också intressanta och intressanta att känna till när man planerar 
undervisning som lärare. 

Enligt Denscombe (2014) så ska analysen av kvalitativ data och de slutsatser som forskningen 
resulterar i, vara fast förankrade i data samt ”forskarens förklaring av data ska komma ur en mycket 
noggrann läsning av data” (s. 367). Denscombe betonar att meningen i kvalitativa data alltid 
inbegriper en tolkningsprocess och enligt det, har jag försökt att förklara aktuella företeelser genom att 
noga granska de empiriska data som jag har samlat in. Slutligen har jag avstått från att föra in 



14	  

	  

”obefogade fördomar” (Denscombe, 2014) i analysen utan någon referens till eller kännedom om 
tidigare forskning inom området. De generaliseringar som jag gör grundar jag på en process som 
ständigt rör sig fram och tillbaka i jämförelsen av empiriska data med de koder, kategorier och 
begrepp som används. Jag har använt mig av induktivlogik som diskuteras i Denscombe (s. 369) där 
jag upptäcker detaljer i data som sedan ska leda till teori, från det särskilda till det allmänna. 

Enligt Kvales och Brinkmans (2014) använder jag mig av intervjuanalys som bricolage. 

 ”Bricolage betyder att man plockar ihop de verktyg som råkar finnas till hands trotts att 
 de inte var avsedda för uppgiften i fråga. Ett sådant eklektiskt sätt att skapa mening 
 genom en rad olika ad hoc-metoder och teoretiska ansatser är en vanlig form av 
 intervjuanalys”(s.282).  

I enlighet med Miles och Huberman (citerad i Kvale & Brinkman, 2014) valde jag Ad hoc- 
tekniker som mitt sätt att analysera data från intervjuerna. Jag lade märke till mönster och teman, 
rimligheten och ställde dessa samman för att se ”vad som hänger ihop med vad”.  

 

4 RESULTAT 
Nedan presenteras resultaten från intervjuerna med lärare och elever i SFI i förhållande till studiens 
olika frågeställningar. Intervjusvar och termer av olika slags digitala medier är kursiverade och skriven 
i löpande text. De data som samlades in under intervjuerna redovisas genom de teman som 
identifierades i frågeställningarna. 

4.1 LÄRARNAS ANVÄNDNING AV DIGITALA OCH SOCIALA MEDIER I SFI 
UNDERVISNINGEN 

Lärarna som jag intervjuade berättade att de främst använder digitala medier för att planera 
undervisningen och för att administrera undervisningen, till exempel för att notera närvaro och 
rapportering. Digitala medier som används i klassrummet möjliggör envägs- eller 
tvåvägskommunikation, men inte flervägskommunikation som är vanligt för sociala medier. Lärarnas 
mest använda digitala medier är Powerpoint, Youtube, Digitala spåret, läroplattformer som till 
exempel Its Learning och e-post (för att skicka uppgifter till eleverna och för att ge respons på 
elevtexter) samt synonymordböcker och bildmaterial på projektorn. En gång i veckan får eleverna 
tillgång till iPad eller datorsalen. Tillgången till datorer är olika i olika skolor. Verktyg som används 
mest är: botkyrkaflipp.se, kahoot och digitala verktyg som laptop och smartbord. Slående var dock att 
lärarna inte rapporterade särskilt stor användning av sociala medier. Endast en lärare rapporterade att 
hon hade använt Facebook som en del av undervisningen. Användningen av exemplet Facebook var 
ett sätt att förklara sociala medier i denna studie, men det var inte så många lärare som visste något 
mer om andra sorts sociala medier. Ingen hade någon erfarenhet av att använda Twitter eller 
Instagram, även fast de kände till namnen. Hela spektrumet av Web 2.0-medier som kan vara ett 
redskap för klassrumsundervisning var något som de flesta lärare inte kände till. 

4.2 ELEVERNAS ANVÄNDNING AV DIGITALA OCH SOCIALA MEDIER I SFI 
UNDERVISNINGEN 

Eleverna använder sig mest av ordböcker på nätet som Lexin eller Google översättning för att hitta 
meningar under klassrumstid. Wikipedia, e-post, youtube, websidor som digitala spåret, 8sidor, sifa 
och UR är mest använda av eleverna. Eleverna ser också på filmer och lyssnar på sånger på TV och 
Radio eller på Youtube.  
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En tredjedel av eleverna var helt emot Facebook och Sociala medier medan en tredje del 
uppskattade sociala medier och dess potential i undervisningssammanhang. En tredjedel hade använt 
Facebook men hade inte riktigt tänkt på det som en inlärningsredskap och var skeptiska mot 
användningen av Facebook för att lära sig ett andraspråk. 

4.3 LÄRARNAS ATTITYDER TILL SOCIALA MEDIER I SFI 
Det var 3 av 8 lärare som var relativt positiva till användningen av sociala medier i klassrummet. Två 
lärare berättade följande: 

 Jag tycker det är jätteviktigt att använda sociala och digitala medier och inte bara 
 utgå ifrån en lärobok eller att använda tavlan, liksom. Tavlan är rätt användbar men 
 om man bara har de två kan det lätt bli tråkigt. Och det heller tilltalar inte alla elever 
 och vissa som har det här med visuella behovet de gynnas ju rätt mycket om man 
 använder just digitala medel och det är också snabbt och fast paced. (L5) 

 Ja verkligen, Digitala medier och sociala medier det är något de är bekanta med och 
 något verktyg som därför kan utnyttja som de förstår. De flesta i SFI vet ju vad 
Facebook är till exempel, även om det kan var svårt att de inte kan en avancerad nivå 
av svenska, när man i alla fall har den här digitala kulturen gemensamt som kan 
utnyttja. Digitala medier är också på samma sätt viktigt eftersom vi lever i en digital 
värld med digitala medier och det är väl att använda autentisk material och anpassa sig 
till elevernas behov och intresse och försöka göra det roligt också. (L6) 

5 av 8 lärare tyckte inte att det var så viktigt att använda sociala medier i SFI-sammanhang. Det 
fanns en viss osäkerhet kring hur sociala medier kan vara ett verktyg i klassrummet. De flesta hade 
inte funderat på hur man skulle kunna använda sociala medier i klassrummet: 
 

 Jag vet inte. Jag tycker det är alldeles för mycket skräp med sociala medier. Jag vill 
 inte blanda med eleverna privat. Jag hjälper dem här och jag vill inte ha någon kontakt 
 på Facebook med mina elever på sociala medier, jag vill ha ledigt.  Jag vill inte 
beblanda mig med eleverna privat. (L4) 

 Jag tror att det kommer att bli mer och mer att det kommer att öka förmodligen 
 (Sociala medier i klassrummet). Jag tror att lärare kommer att använda det - problemet 
 är att vi vet ju inte än vad vi ska använda det till och i vilken omfattning man ska 
 använda det. Det är väl där problemet ligger snarare än att sociala medier är dåligt. 
 Jag tror att lärare behöver mer kunskap om vad det kan vad bra för. Som jag ser 
 det, det kan vara svårt att se det som ett pedagogiskt verktyg. (L3) 
	  

De flesta lärare var skeptiska mot användning av sociala medier i SFI, men ett tydligt mönster var att 
flera blev mer positiva mot slutet av intervjun. En lärare berättade följande:  

 Jag är lite skeptiskt över huvud taget, särskilt i SFI sammanhang när det gäller 
 grundläggande språkinlärning. Jag tror att man gör det bäst genom att man hittar ett 
 ämne som är intressant där man kan vara med och diskutera, men självklart skulle 
 de kunna diskutera det i skrift också om man hade en gemensam chatt som människor 
 bruka göra. Det kanske är en jättebra idé. (L2) 
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4.4 ELEVERNAS ATTITYDER TILL SOCIALA MEDIER 
Fem elever av totalt femton tycker att Facebook och sociala medier kan var till hjälp för att tillägna sig 
språket:  

 Ja, sociala medier, det kan hjälpa., Om det fanns en blogg med grammatiska regler 
 som läraren kan visa oss eller så, det skulle var bra för mig för att plugga grammatiken 
 själva hemma.	  (E3)	  

 I läroplattformen, där har jag ingen kontroll men på Facebook vi har kontroll och vi 
 kan kommunicera vad som helst. På Facebook kan du påverka andra elever också 
 och det är elever som har kontroll och kan kommunicera fritt utan att kontrollera 
 språket och stavfel. (E10) 

Eleven berättar att hen uppskattar autentisk kommunikation och möjligheten att använda andraspråket 
för att diskutera utanför klassrummet.  

Dessutom skiljer undervisningen mycket mellan skolor när det gäller hur olika skolor prioriterar 
digitala verktyg: 

 Om man använder på rätt sätt kan det hjälper mycket (Facebook) Jag pluggade SFI i 
 XXX och läraren YYY hon hade Facebook i klassrum och det var bra. Det var 
 någonting intressant nästan varje dag och man läser och kommentera men det var 
 mycket bättre kvalité i XYZ än här. Om man hade frågor till lärare då kunde man också 
göra det på Facebook. (E6) 

Eleven ovan förstår att sociala medier kan var värdefulla i andraspråksinlärning om läraren använder 
det på ett bra sätt. Han poängterar också skillnaderna mellan olika SFI skolor och skolornas arbetssätt. 
En annan elev menade att sociala medier kan vara ett bra sätt för att kunna ta igen missade lektioner: 

	   Det finns 60 elever i klassrummet men de kommer inte så mycket. Många missa att 
 komma till klassrummet. Så då kan man inte veta vad vi har gjort i klassen. (E11).  

Eleverna är alltid uppkopplade och det kan vara en chans för lärarna att ständigt locka elever med 
intressanta diskussioner om det nya språket och kulturen genom Facebook: 

 När jag använder Facebook kommentera jag eller chatta med varandra. Jag har 
 Facebook på mobilen och jag titta på den ganska ofta. (E3) 

Sex elever av totalt femton som blev intervjuade var också skeptiska mot användningen av 
Facebook eller sociala medier som ett redskap i undervisning. De tycker inte att man kan utveckla 
andraspråket genom användningen av sociala medier. Men de tycker inte heller att det är helt omöjligt:  

 Jag använder Facebook varje dag, whattsapp varje timme, för att studera inte så 
 mycket. Jag använder det på svenska och andra språk. Jag använder inte Facebook 
 för att studera svenska. Men bara för att ställa frågor om andra eller så.(E5) 

Facebook använder jag bara om jag har tid. Kanske en gång i veckan. Jag hade 
Facebook i mobilen tidigare men det är störande så jag har inte det längre.( E1) 

Användandet av Facebook i skolan är känt för att distrahera elever och störa undervisningen. Eftersom 
det är ett kommunikationsmedel i vårt moderna samhälle och då man har tillgång till det hela tiden blir 
det svårt att totalt undvika användningen av sådan teknik, dock kan det vara rätt störande som eleven 
säger. Vissa elever hade upplevt Facebook som ett bra redskap som hjälpte dem att utveckla sitt språk. 
I takt med att de flesta är automatiskt anslutna till Facebook är det en stor fördel för lärare och elever 
att använda det som ett klassrumsverktyg. Andra verktyg som Edmodo, moodle kan också fungera bra 
som en läroplattform. 
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Fyra elever var helt emot Facebook. De ville inte ha någonting att göra med Facebook och tyckte 
inte att det fanns något pedagogiskt värde i det: 

                        Jag har ingen Facebook. Det är en tidstjuv. Jag vet många gör det. Men det är som en       
 drog, jag vill inte det.(E8) 

                       Nej jag använder inte fb. Jag vill inte sitta framför datorer. Men jag använder det inte   
 för att jag inte har tid för det. (E13) 

Vissa elever förstår att de behöver mer digital kunskap och stöd för att fungera i samhället och 
uttrycker behov av individualiserad undervisning: 

 Om läraren säga till mig gå till den sidan, göra det och det. Med tydlig instruktion då 
 kan jag göra det. Men jag behöver hjälp. Jag kan inte hitta det själv. För läraren har 
 sin egen plan. När hon kom till klassen vad hon vill göra med alla. Men hon tänker inte 
 vad man måste göra för varje elev. (E13) 

 De flesta jobbar på dagarna de har ingen tid att chatta med varandra på Facebook 
 eftersom de har jobb och familjer och vi använder inte dator så mycket. En gång jag 
 gick till datorsalen ner och nästan 70 procent kunde inte logga in. Varför? De alla är 
 inte duktiga med att använder datorer. Om det finns någonting som måste göra med it’s 
 Learning då kan inte alla vara med. (E2) 

4.5 SYNEN PÅ INTERAKTION INOM SFI-UNDERVISNING. 
Elevernas delaktighet och engagemang i språkundervisning är en viktig del av språkundervisning. 
Därför vill jag påpeka en iakttagelse som är inte direkt kopplad till forskningsfrågan men ändå är en 
attityd som kom fram tydligt utifrån 6 av 15 elev intervjuer.   

 Varför vill jag bli kompisar med dem? I have enough in my life! We don’t have the 
 same interests and I only see them twice a week. There is no time to talk. Bara hej! 
 hejdå! vi ses nästa vecka!(E2) 

Eleven ovan menade att det inte finns något värde i att prata med de andra i klassen för de kan inte 
heller svenska och därför är det bättre att bara fokusera på det som läraren säger och göra uppgifterna. 
Han menade att för att bli bättre på språket måste man prata med någon som kan mer än en själv. Det 
är då man lär sig och man blir inte bättre genom att kommunicera med dem som är i samma situation. 	  

 Jag vill inte ha mina klasskompisar som vänner på Facebook. De är inte mina vänner 
 och de har inte samma intressen.(E3) 

De flesta elever tänkte inte att interaktionen med andra elever skulle hjälpa dem att lära sig språket. 
Facebook som en läroplattform var något de var emot eftersom det också är väldigt personligt. 
Elevernas syn på samarbete med andra i klassen är inte någonting som studien fokuserade på, men det 
var många svar som visar att de flesta har en negativ attityd till samarbete med andra elever. Elevens 
svar är ett bevis på det. 

Men på SFI är människor på olika nivå och inte på samma nivå som jag. Och när 
 man pluggar på språket är det bättre att man pluggar med människor som 
 pratar svenska sen de var små, och när jag prata med människor på samma nivå 
 som jag, så blir jag också sämre. Och det är ibland svårt för mig att förstå vad de 
 menar, det är bättre med att plugga språket med svenskarna.( E15) 
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5 DISKUSSION 
Resultaten visar att sociala medier används väldigt sällan i SFI-sammanhang hos de som intervjuades. 
Det var bara en av åtta lärare som hade använt sociala medier och en elev som hade upplevt det i en 
annan SFI-skola. Men eftersom eleven upplevde det som väldigt positivt samt med hänsyn till 
forskning som visar att användningen av sociala medier i andraspråksinlärning främjar positiva 
resultat (Gärdenfors, 2010) tycker jag att det är en väg som SFI-lärare bör pröva. 

5.1 DIGITALA VERKTYG SOM ANVÄNDS I SFI-UNDERVISNING 
Resultatet visar att lärarna använder sig av många digitala verktyg som stöd i sin undervisning. Fast de 
flesta verktyg används mestadels för att visa och förklara, som Powerpoint, Youtube samt för att läsa 
på en skärm istället för papper. Därmed blir undervisningen mer lärarcentrerad och kommunikation 
envägs, det vill säga den erbjuder lite utrymme för interaktion mellan elever. De digitala verktygen 
används för att förmedla något material till eleverna, till exempel istället för att använda ett lexikon 
använder de mobiler och internetbaserade lexikon, men det har inte påverkat hur lärarna undervisar i 
någon större utsträckning. Verktygen som finns tillgängliga, till exempel mobiler och datorer utnyttjas 
inte fullt ut. Även om lärarna ber eleverna att kolla upp något på datorn är det bara de med god 
datorvana som kommer att kunna gå in och få den hjälp som finns på nätet. Vissa behöver mer hjälp 
för att komma igång med datorer, och då måste läraren hitta något sätt att förklara det för eleverna. 

Chickering and Ehrmann (1996) diskuterar att eleverna behöver kommunicera och reflektera för att 
lära sig ett språk och använda det som man lär sig i klassrummet: 

 Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just sitting in classes 
 listening to teachers memorizing prepackaged assignments and spitting out answers. 
 They must talk about what they are learning, write reflectively about it. Relate it to 
 past experience and apply it to their daily lives. They must make what they learn part 
 of themselves. (s. 3) 

Generellt verkar det som de flesta lärare använder digitala medier som en metod för att visa och 
berätta. Om sociala medier används i undervisning finns det möjlighet för eleverna att få den 
interaktionen de inte får i klassrummet. Eleverna  letar upp betydelsen av nya ord under 
klassrumstiden och försöker lära in dem, men glömmer det så fort de går ut ur klassrummet, bara för 
att repetera samma process en vecka senare och leta upp samma ord. Detta fall hittade jag när jag 
intervjuade en av eleverna: 

	   När vi kom till skolan vi lära oss nya ord varje dag men vi använder inte de ord. 
 Eftersom vi inte använder ord efter en vecka vi glömmer allt. Det behövs repetition. 
 (E9) 

Eleven föreslog att det vore bra med ett språkcafé i skolan. Å andra sidan, genom aktiv diskussion på 
sociala medier, till exempel genom något Webb2.0-redskap, där man använder olika sociala nätverk 
för att skapa interaktion och kommunikation på nätet, kan eleverna få en chans att skapa meningsfull 
interaktion. Krashen (1998) vidmakthåller att meningsfull interaktion på andraspråket är den viktigaste 
ingrediensen för att lära sig ett andraspråk. Med sociala medier finns nu en chans för eleverna att 
fortsätta meningsfulla diskussioner även utanför klassrummet. 

Genom meningsfulla uppgifter, där eleverna använder nya ord som de har lärt sig på interaktiva 
och kreativa sätt som videoinspelningar eller som en gemensam diskussion i en chatt-applikation eller 
genom att skapa någon presentation, kan eleverna tillägna sig språket på ett interaktivt sätt. Flippad 
klassrumsteknik som diskuteras av Hwang, Lai och Wang (2015)	  är ett annat sätt att engagera elever 
och uppmuntra interaktionen före och efter lektionen. Det är ett sätt att även individanpassa 
undervisningen. Därför skulle en perfekt lösning på detta problem vara om läraren använder en flippad 
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klassrumsmetod för att introducera nya ord före lektionen och använder undervisningstid till 
aktiviteter som är interaktiva och som gör det nödvändigt för eleverna att antingen diskutera eller 
skriva och att använda det nya innehållet. Temat för lektionen introduceras innan innehållet diskuteras 
i klassrummet. 

5.2 DIGITALT STÖD FÖR ELEVER I SFI-UNDERVISNING 
Det märktes också att vissa elever behöver mer stöd för att komma igång med digital kunskap. De som 
inte har datorkunskap är begränsade på väldigt många sätt. Digital litteracitet krävs ju av alla (Franker, 
2011). En intervjuad elev (E13) sa att läraren har ett plan för hela klassen men inte bara för just henne, 
och hon kände sig utanför på grund av digital okunskap. E13s svar på resultatet visar att eleven 
behöver mer individuellt stöd för att komma igång med arbetet med datorer för hon har ingen 
datorvana alls. 

Frågan är hur man kan möta sådana individuella behov hos varje elev under 
klassrumsundervisningen. Det kan vara bra att ha digitalt stöd för de elever som behöver det, som en 
separat stödgrupp där de kan få hjälp. Eftersom eleverna inte har tillgång till datorer så ofta i SFI kan 
det bli bättre om alla skolor prioriterade digitala medier i SFI. 

5.3 OLIKA SFI SKOLOR PRIORITERAR ANVÄNDNINGEN AV DIGITALA VERKTYG 
OLIKA 

Enligt de intervjuade kan användningen av digitala medier i klassrummet variera mycket. Olika skolor 
och lärare använder digitala medier i varierad utsträckning och det kan skilja sig rätt mycket eftersom 
vissa elever hade haft erfarenhet av sociala medier och digitala medier som en del av undervisningen 
medan andra inte hade upplevt digitala medier på samma sätt. Intervjun med E6, som tas upp i 
resultatdelen, är ett exempel på detta.  

Nästan alla lärare gav eleverna möjlighet att träna på egen hand med olika länkar (Digital spåret, 
UR osv.). De flesta elever upplevde att det var mycket positivt och till hjälp att utveckla språket 
genom att studera på egen hand. Men elever som inte hade datavana upplevde att det var svårt att hitta 
till de olika länkarna själv. De visste inte hur man skulle logga in på läroplattformen eller på skolans 
datorer. Intervjun med E13 i resultatdelen är bevis på det. 

Vissa elever erkände att de inte hade så mycket tid att plugga hemma, och vissa elever som gick på 
kvällsstudier upplevde att de hade väldigt ont om tid eftersom de jobbade samtidigt. Det var tydligt att 
en del elever behövde mer hjälp för att komma igång med digitala medier medan en del elever redan 
använde väldigt mycket digitala medier dagligen. En av skolorna hade ett pass där alla elever jobbade i 
datasalen eller med iPads där läraren har möjlighet att hjälpa dem. 

Medan en skola använde väldigt mycket digitala verktyg prioriterade andra skolor inte det.  En 
lärare sa att eleverna i sin skola gjorde alla skrivuppgifter för hand och att man borde tänka efter om 
det kanske är dags att ändra på det, medan lärarna i en annan skola förväntade sig att eleverna kunde 
skicka ett mejl med läxor som var bifogat som ett Word-dokument. Grundläggande kunskaper som att 
skriva på dator och skicka e-post borde man prioritera under SFI utbildningen, eftersom det är en fråga 
om litteracitet av samhällsmedlemmar (Franker, 2011). 

 En lärare som hade börjat på den skolan ganska nyligen och som hade jobbat i ungefär 2,5 
månader sa att hon inte hade fått tillgång till datorer ännu. Eftersom hon inte hade fått tillgång till det 
snabbt och istället fick tjata om det trodde läraren att skolan kanske inte prioriterade digitala medier så 
mycket. Den grundläggande digitala kunskapen hos elever i olika skolor kan variera mycket beroende 
på hur mycket skolan prioriterar det. Frågan är om hur likvärdig SFI-undervisningen egentligen är om 
elevernas tillgång till digitala medier kan variera så mycket beroende på skola. 

	   En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 
 överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 
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 olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har 
 ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
 målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
 (LGR 11, s. 8) 

 
 

5.4 ATTITYDER TILL SOCIALA MEDIER 
Det var en lärare av åtta som jag intervjuade som hade använt Facebook med elever men hon upplevde 
inte att det var så lärorikt. De hade använt Facebook en kort tid för att diskutera saker och läraren sa att 
det fungerade bra i början men att det efter ett tag hade blivit väldigt lite interaktion i gruppen. Läraren 
tänkte att Facebook-sidan skulle bli något där eleverna skulle kunna ta egna initiativ och delta aktivt 
men det blev inte så framgångsrikt som hon hade förväntat sig. Det kändes som att läraren verkligen 
hade gjort sitt bästa för att prova något nytt i klassrummet när hon använde Facebook. Emellertid kan 
det vara möjligt att studenterna inte hade någon erfarenhet av att använda denna typ av ny teknik i ett 
klassrum och därför behövde mer vägledning. Medan läraren kände att det inte skulle vara rätt att lära 
eleverna om Facebook och i stället förväntade sig att de skulle kunna använda plattformen för att 
själva interagera och ta initiativ till att diskutera på andraspråket om andraspråket.  
     Det är viktigt att lärare förstår att sociala medier som inlärningsverktyg är nytt för eleverna också. 
Även om de är bekanta med att använda Facebook som ett kommunikationsverktyg med vänner, är de 
inte vana vid att använda det i en klassrumssituation. Därför är det viktigt att läraren går igenom 
processen och ger elever tydlig information om hur man deltar i diskussionen och vad som förväntas 
av varje elev. Resultaten visar att elever förväntar sig mer stöd och instruktion från lärare när det gäller 
både digitala medier och sociala medier. 

Även om alla lärarna själva använde Facebook hade de inte tänkt på att göra det i ett 
undervisningssammanhang. 5 av 8 intervjuade lärare var inte alls bekväma med idén i början av 
intervjun. De reagerade ganska starkt kring frågan om vad de tyckte om sociala medier i 
undervisningen. Många lärare var skeptiska till att använda Facebook i SFI sammanhang. Alla lärare 
tyckte att en gemensam chattfunktion var något positivt och att det skulle ge eleverna en autentisk 
chans att diskutera och samspela med varandra. Fast de flesta tyckte inte om Facebook som ett redskap 
eftersom det är relativt personligt. Men däremot skulle alla andra Webb2.0 verktyg kunna uppfylla 
samma funktion, fast de flesta lärare inte var vana vid de verktygen. Prescott (2014) visar att det som 
är bra med ett digitalt verktyg är att det ger eleverna en chans att kommunicera med varandra på ett 
autentiskt sätt. 

Chickering och Ehrmann (1996) argumenterar för att lärande förbättras när det är mer som ett 
lagarbete än en solotävling. Bra lärande som ett bra arbete betyder att det behövs samarbete och att det 
är socialt, inte uppmuntrar konkurrens och isolerat arbetsätt. Att arbeta med andra ökar samarbete i 
lärandet. Sådana idéer förbättrar tänkande och fördjupar förståelsen. Därför kommer samarbete med 
andra studenter i ett SFI-klassrum att ge studenterna många fördelar och att åstadkomma en kultur av 
samarbete vilket är en viktig uppgift för läraren. De intervjuade lärarna ansåg att detta var något nytt 
för dem och de flesta av dem var osäkra på hur man använder Webb2.0-verktyg för att samarbeta med 
eleverna i klassrummet. Eftersom Internet förändrar många aspekter av vår livsstil är det också viktigt 
för lärare att förstå att eleverna i sina klassrum skulle behöva en digital kompetens för att öka sina 
framtida möjligheter. Därför måste lärarna själva satsa tid på det och skaffa mer hjälp och kompetens 
när det gäller hur man använder IKT och Webb2.0-verktyg i ett klassrum. Enligt forskning om 
lärarens attityder till digitala och sociala medier är detta viktigt när det gäller framtidens 
andraspråksundervisning och skapande av ett litterat samhälle (Lindberg, 2012). Resultaten visar att 5 
av 8 lärare var skeptiska mot användningen av sociala medier i undervisning och det innebär att 
lärarens attityder kring sociala medier är ett viktigt ämne som man börde diskutera mer. Därmed 
behövs det mer fokus på digitala och sociala medier även i lärarutbildningen. Fyra elever upplevde 
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sociala medier som ett bra redskap. Om man skulle individanpassa undervisningen till dessa elever 
måste man använda digitala medier och sociala medier för att fånga deras intresse och motivera deras 
språkinlärning. Men frågan om lärarens arbetstid, som då också skulle inkludera tid där man är på 
Facebook, är någonting som då blir svårt att svara på. Så småningom är det viktigt att diskutera 
användningen av digitala medier och sociala medier och dess vikt för att förändra attityder hos både 
lärare och elever så att de blir mer positivt inställda mot det. 

5.5 FRÅGAN OM INDIVIDANPASSNING ELLER INKLUDERING 
En lärare förklarade att användningen av digitala medier och sociala medier i klassrummet kan fungera 
bra för vissa men för ”andra skulle det inte alls fungera, det blir så väldigt exkluderande om några 
elever inte kan vara med” (L1) eller känner sig exkluderade på grund av att de saknar digitala 
kunskaper. E2 beskriver en liknande situation där de flesta upplever utanförskap när de använder 
datorer. 

Samtidigt finns det vissa i klassen som skulle uppskatta användningen av digitala medier och dra 
nytta av chansen att använda språket i kommunikation med andra andraspråkstalare. Det är en 
situation där läraren hamnar i en konflikt mellan olika undervisningsmål. Läroplanen (Skolverket, 
2012) vill att undervisningen både är individanpassad och inkluderande och det kan vara svårt att hitta 
en balans, eftersom de som inte har goda datavanor kommer att vara utanför tills de förvärvar de 
färdigheter som krävs för att kunna delta i digitala litteracitetspraktiker. Speciell hjälp för de som har 
det svårt med datorer är någonting man därmed kan föreslå till SFI-skolor, eftersom på det sättet har 
man också individanpassade studier för att möta elevernas individuella behov. 

 
 Eftersom SFI-klassrummet är ett ställe för mångkultur och mångfald, kan det vara svårt att anpassa 

lärandet efter varje elev och deras olika behov. E13s svar visar att det behövs mer individanpassning i 
undervisning och speciellt hjälp med digitala medier. Enligt skolans värdegrund och uppdrag har varje 
elev rätt till en likvärdig utbildning. Därför måste: 

 
 Undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

 elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas  bakgrund, 
 tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (LGR 11, s. 8) 

 
Att individanpassa andraspråksundervisningen på alla sätt som diskuteras av Vinterek (2006) är en 

stor utmaning för alla SFI-lärare. Med hänsyn till forskning om alla Webb2.0-verktyg och flippad 
klassrumsteknik kan det vara möjligt att nå både mål- och individanpassning samt inkludering 
(Hwang, Lai och Wang, 2015). För att öka elevernas engagemang, interaktion och intresse måste 
användning av digitala medier i klassrummet och sociala medier prioriteras i SFI utbildningen. 
 

5.6 KOMMUNIKATION OCH INTERAKTION SOM EN VIKTIG DEL AV 
SPRÅKINLÄRNING 

Det första jag märkte var att de SFI-elever som jag intervjuade inte hade riktig kontakt med de andra i 
klassen och ingen trodde att det skulle vara bra för deras egen inlärning att kommunicera med de andra 
i klassen. Man kan ju inte tvinga vuxna personer att kommunicera med varandra men genom att hitta 
mer interaktiva klassrumsaktiviteter skulle man säkert kunna förändra elevernas syn på samarbete med 
andra i klassen. Krashen (1998) hävdar vikten av meningsfull interaktion i andraspråksinlärningen. 
Det är viktigt att eleverna ser på andra elever som en resurs och tillsammans skapar mening och 
interaktion i klassrummet. Genom att använda digitala och sociala medier i klassrummet kan man ge 
eleverna de verktyg de behöver för att förbättra sitt språk. Dessutom får elever chans att kommunicera 
med varandra både i och utanför klassrummet. ”Facebook” var mitt sätt att förklara sociala medier för 
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SFI- eleverna men lärare kan välja mellan många olika Webb2.0-redskap för att nå detta mål, där man 
får eleverna att samarbeta och diskutera med varandra utanför klassrummet. 

 

5.7 METODDISKUSSION 
Information om attityder och upplevelser kan vara intressant för andra blivande lärare som jobbar 
inom SFI. Samtidigt kan det vara svårt att förutsäga beteendet hos större grupper eller generalisera 
utifrån informationen om användningen av digitala medier och sociala medier i SFI-skolor utan att 
utforska ämnet vidare genom auskultationer och större urval. Denscombe (2016) påpekar att ett 
begränsat urval påverkar generaliserbarheten av resultatet av en sådan studie. Dock var syftet med 
denna studie att få empirisk kunskap om intervjupersonernas typiska erfarenheter av ett ämne som de 
upplever i dagliga undervisningssituationer (Kvale & Brinkman, 2014). Eftersom syftet var explorativt 
och möjliggör sökande av ny information och nya infallsvinklar på användandet av digitala och sociala 
medier, har studien kunna visa vägen till målet (Kvale & Brinkman, 2014). 

 Enligt Kavle och Brinkman (2014) kan survey-undersökningar eller frågeformulär vara en relevant 
metod för att kunna förutsäga med viss säkerhet i vilken grad digitala och sociala medier används i 
klassrummet. En sådan kvantitativ metod skulle ytterligare ha kunnat stödja resultaten av denna studie.  
 

5.8 VIDARE FORSKNING 
Eftersom urvalet i denna studie är begränsat hade det varit intressant att genomföra en studie av ett 
större urval där man får mer information från SFI-lärare i en kommun för att veta hur mycket digitala 
medier och sociala medier används, samt att undersöka i vilken utsträckning grundläggande 
datakunskap finns hos SFI elever för att veta i vilken grad digital litteracitet bör prioriteras. 

6 SLUTSATSER 
Syftet med den här studien var att först undersöka hur digitala och sociala medier används i 
andraspråksundervisningen i SFI och vilka attityder lärare och elever har om användningen av digitala 
och sociala medier i SFI. Resultatet visar att användningen av digitala och sociala medier borde få mer 
plats i undervisningen eftersom det är ett sätt som möjliggör individualisering enligt Vintereks (2006) 
definition.  Det skapar meningsfull interaktion som också är viktig för språkinlärning (Krashen, 1998), 
och för att höja kunskapsnivån hos eleverna. Resultatet visar dock att både eleverna och lärarna är 
skeptiska mot användningen av digitala men framförallt sociala medier i andraspråksundervisningen, 
och därför kan det vara nödvändigt att diskutera ämnet med lärare för att höja kunskaper och utveckla 
lärarnas kompetenser i användning av Webb2.0 samt sociala- och digitala medier i undervisningen. 
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Bilaga 1 
Missivbrev: till lärare 

Hej! Jag är student från Lärarutbildningen på Stockholms universitet och nu inne på min 
åttonde termin och då även i full gång med att skriva ett självständigt arbete i svenska som 
andraspråk. Mitt valda ämne är Sociala medier och digitala verktyg i 
andraspråksundervisning.  

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka attityder lärarna och elever har till 
användningen av sociala medier och digitala verktyg i en andraspråksundervisnings situation.  

Jag vill undersöka hur digitala verktyg används i klassrummet och hur elever och lärare ser på 
användningen av sociala medier som verktyg för undervisning och språkinlärning. 

Jag vill ta reda på graden av användning av digitala verktyg i klassrummet och samt även 
undersöka både elevers och lärarnas perspektiv på sociala medier och digitala mediers 
påverkan i undervisningen och språk inlärning. 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 
avsikt att ta hjälp av er verksamma SFI lärare genom intervjuer. Därmed vill jag intervjua dig, 
som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för mig och mitt arbete. 
Intervjun kommer att bestå av 8 frågor och min förhoppning är att vi får en givande 
diskussion. Intervjun tar cirka 20-45 minuter. Jag hoppas att du har möjlighet att delta.  

Vid intervjun tar jag hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket innebär att 
deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta intervjun. Materialet som 
samlas in kommer att anonymiseras och behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 
enbart att användas för den här undersökningens ändamål.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare 
för mer information 

Rashmi Fernando:   rafe0033@student.su.se 

Handledare: 

Natalia Ganuza, FD, universitetslektor 

Centrum för tvåspråkighetsforskning 

Stockholms Universitet e-post:	  natalia.ganuza@biling.su.se 
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Bilaga 2 
	  

Missivbrev:	  till	  elever	  	  

Behöver	  frivilliga	  	  

Hej!	  Jag	  är	  student	  från	  Lärarutbildningen	  på	  Stockholms	  universitet	  och	  nu	  inne	  på	  min	  
åttonde	  termin	  och	  då	  även	  i	  full	  gång	  med	  att	  skriva	  ett	  självständigt	  arbete	  i	  svenska	  som	  
andraspråk.	  Mitt	  valda	  ämne	  är	  Sociala	  medier	  och	  digitala	  verktyg	  i	  
andraspråksundervisning.	  	  

Målet	  med	  detta	  arbete	  är	  att	  undersöka	  vilka	  attityder	  lärarna	  och	  elever	  har	  till	  
användningen	  av	  sociala	  medier	  och	  digitala	  verktyg	  i	  en	  andraspråksundervisnings	  situation.	  	  

Jag	  ska	  ta	  reda	  på	  graden	  av	  användning	  av	  digital	  och	  sociala	  medier	  som	  facebook	  för	  att	  
lära	  sig	  svenska	  som	  andraspråk.	  För	  att	  undersöka	  det	  behöver	  jag	  ett	  par	  frivilliga	  som	  kan	  
hjälpa	  mig.	  Du	  ska	  svara	  på	  några	  enkla	  frågor	  och	  ingen	  förkunskap	  behövs.	  Intervjun	  
kommer	  att	  ta	  ungefär	  20	  –	  30	  minuter.	  Ditt	  samtal	  ska	  spelas	  in	  och	  transkriberas.	  Du	  ska	  
vara	  anonym	  och	  du	  kan	  avsluta	  samtalet	  när	  som	  helst	  under	  intervjun.	  Det	  du	  säger	  
kommer	  att	  bidra	  till	  ovärderlig	  kunskap	  till	  mitt	  arbete.	  Jag	  ser	  fram	  emot	  att	  intervjua	  dig!	  

Om	  du	  har	  frågor	  kan	  du	  kontakta	  mig	  rafe0033@student.su.se	  

Hälsningar,	  

Rashmi	  Fernando	  
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Bilaga 3 
Frågeställningen	  

	  

Frågor till SFI elever- 
1. Hur gör du för att lära dig svenska, i synnerhet för att lära dig nya ord? 
2. Vad tycker du är svårt när det gäller ord inlärning och språkinlärning? 
3. På vilket sätt använder du dig av sociala medier och digitala verktyg som stöd för 

inlärningen av svenska? 
4. Hur ofta använder du sociala medier på svenska? 
5. Vilka former av sociala medier använder du? (Facebook/ Twitter/ Instagram/) 
6. Hur använder du de digitala och sociala medier i klassrummet. 
7. Hur upplever du interaktionen I sociala medier? 
8. Till vilken grad tycker du att sociala medier kan vara hjälpsam i din egen språkinlärning? 

	  

	  

	  

	  

Frågor till lärare- 

 

1. På vilket sätt använder du dig av sociala medier och digitala verktyg som stöd 
för/undervisningen av svenska? 

2. Vad tycker du om användning av sociala medier I ett klassrum? 
3. Använder du sociala medier I klassrum? 
4. Om ja, Vilka sociala medier används som redskap I klassrumet? 
5. Hur upplever du det?  
6. Tycker du att det är ett redskap till inlärning eller inte? 
7. Är du bekvämt att använda din privata facebook med elever?  
8. Hur upplever du användningen av digitala och sociala medier i klassrummet? 
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