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Sammanfattning 

En utbredd önskan i samhället är att invandrare ska lära sig svenska fort. Vår tanke är att hjälpa 
sfi-elever i språkutvecklandet genom att erbjuda dem webbaserade lärplattformsstudier som ett 
komplement till lärarledda lektioner. Forskning visar att språkinlärning på distans är lika 
effektiv som klassrumsbunden undervisning om den bedrivs på rätt sätt (Fjermestad m.fl. 2005). 
Inför vår C-uppsats har vi byggt upp en lärplattform som ett antal sfi-elever har fått arbeta med 
under 2–4 veckor. Vidare har vi låtit eleverna besvara två enkäter för att undersöka dels hur 
eleverna använder lärplattformen, dels vilka åsikter de har. Resultatet visar att våra informanter 
är nästan uteslutande positiva till lärplattformen och vill fortsätta studera via den. Denna studie 
visar även att eleverna inledningsvis behöver mycket stöd och hjälp med att komma igång med 
lärplattformsanvändningen.  
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1 Inledning 

Vi arbetar med sfi (svenska för invandrare) på en skola där ledningen vill att man ska utarbeta 
internetbaserade lärplattformar för att erbjuda eleverna andra studiesätt än de klassrumsbundna. 
Det gav oss idén att skapa en lärplattform för eleverna på sfi, studieväg 3, som på grund av 
arbete dagtid måste studera på kvällen. I nuläget får de enbart två timmars undervisning per 
vecka, men många av dem är mycket motiverade och därför kan de förmodligen avancera 
fortare om de bara får möjlighet. Vi vill erbjuda våra elever fler tillfällen till ändamålsenlig 
träning i det svenska språket och vi tror att användandet av en lärplattform kan möjliggöra det. 
Vi presenterade vår idé för skolledningen och fick i uppdrag att under läsåret 2008/2009 bygga 
upp innehållet på en lärplattform för elever på studieväg 3 på vår skola. Studien som presenteras 
i denna C-uppsats är en del av det arbetet. 

Med dagens teknik finns stora möjligheter att lära sig språk på distans. Viktigt är då att få en 
uppfattning om sfi-elevernas åsikter och tankar om den nya tekniken. Att detta är en angelägen 
utgångspunkt för undersökningar när det gäller språkutbildningar på distans har vi stöd för från 
bl.a. White.  

Alongside the development of new practices and roles for participants within the new learning 

spaces, there is an urgent need for further research into how these learning spaces function 

from the point of view of learners. This would extend our present understanding of language 

learning in distance education, and would allow us to focus on what really matters in the way 

ahead (White 2003:231). 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel redogör vi för aktuella begrepp samt beskriver vad som krävs vid 
språkundervisning på distans. Även krav på och förutsättningar för såväl läraren som eleverna 
tas upp. 

2.1 Sfi 
Sfi, svenska för invandrare, ska ordnas av landets kommuner för personer över 16 år som är 
folkbokförda i kommunen och inte har grundkunskaper i svenska (Skollagen 13 kap. 6§). ”Sfi är 
först och främst en kvalificerad språkutbildning, där kommunikation i vid bemärkelse är det 
centrala. Utbildningen skall utgå från enskilda elevers intressen, förutsättningar och behov.  

 
 
 

 

 

 

 

       Studieväg 1      Studieväg 2       Studieväg 3 

 Figur 1. De tre olika studievägarna inom sfi. 

 

Kursplanen i svenska för invandrare (sfi) är utarbetad för tre olika studievägar för att bättre 
kunna möta deltagarnas olika behov och förutsättningar” (Skolverket 2008). De tre olika 
studievägarna innehåller två kurser vardera, kurs A-D (se figur 1). Beroende på tidigare 
studier/studievana kan man börja på olika studievägar för att ha möjlighet att inom rimlig tid 
uppnå sina mål. På vår skola har vi som riktlinje att elever med under fem års skolgång i sitt 
hemland börjar på studieväg 1, på studieväg 2 börjar elever med mellan fem och nio års 
skolgång och på studieväg 3 börjar elever med mer än nio års skolgång i sitt hemland. Det kan 
även finnas individuella skäl till att börja på en annan studieväg än vad som vore lämpligt enligt 
ovanstående. En elev som börjar sina studier på Studieväg 1 kan efter att ha klarat kurs B, 
fortsätta till kurs C och D på de andra studievägarna. Vid slutet av kurs D gör man det nationella 
provet för sfi. 

I skollagen, står också att ”Sfi skall kunna kombineras med förvärvsarbete” (13 kap. 4c§). Detta 
innebär att sfi även bör ordnas på andra tider än dagtid för att tillgodose deltagarnas behov. 

 

Kurs A 

 
Kurs B 

 

Kurs C 

 

Kurs D 

 
Kurs B 

 
Kurs C 
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2.2 Distansstudier 

2.2.1 Definition 

Distansundervisning är en undervisning där lärarna inte befinner sig på samma plats som 
eleverna men där stödet från lärarens organiserade handledning finns. Den består både av den 
förmedlade presentationen av inlärningsmaterial och interaktionen mellan studenter och 
handledare samt mellan studenterna själva (Holmberg 2005:166). Distansundervisning kan vara 
asynkron eller synkron. Asynkron distansundervisning innebär att elever och lärare är skilda åt i 
såväl tid som rum. I en synkron distansundervisning är dessa bara skilda åt i rummet medan 
kommunikationen sker i realtid (White 2003:9–10). Syftet med distansutbildningar är att 
möjliggöra för människor att kunna lära sig varsomhelst och närhelst de vill (Bourne 1998).  

2.2.2 The Online Interaction Learning Model 

The online interaction learning model baseras på en input>process>outcome-modell med 
feedback-loopar. Modellen är dynamisk eftersom de olika delarna påverkar varandra 
(Benbunan-Fitch m.fl. 2005:20–33).  

 

Teknologi  Kurs  Handledarens 
karakteristik 

 Elevens karakteristik 

Sätt (mediablandning) 

Tidsspridning 

Geografisk spridning 

Mjukvarans 
funktionalitet 

Mjukvarans interface 
(användbarhet) 

Reliabilitet 

Medians bandbredd 

 Kurstyp 

Klasstorlek 

Ämnesval 

Institutionell 
kontext 

 Kompetens 

Ansträngning 

Pedagogisk modell 

 Motivation 

Förmåga 

Kompetens/kunskap 

Egenskaper (t.ex. ålder 
och kön) 

Inlärningsstilar 

 

 Lärandeprocesser  

 Mängd och typ av interaktion/aktivitet 

Individuellt- vs. samarbetslärande 

Upplevd mediatillräcklighet (rikedom, social närvaro) 

 

 

Tillgång 

 

 Lärarkollegiumets 
belåtenhet 

 Elevers 
lärande 

 Elevers 
belåtenhet 

 Kostnadseffektivitet 

Figur 2. Figur Benbunan-Fich m.fl. 2005 (Översatt av Linda Eneman 2008) 
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De fyra input-faktorerna påverkar eller modifierar den effekt som distansstudierna får på 
lärandet. Inputen består av egenskaperna hos 1) teknologin, 2) gruppen (kursen eller klassen) 
och skolan som definierar kontexten där teknologin används, 3) handledaren och 4) den 
enskilde individen. Om någon eller några av dessa fyra inputs inte fungerar tillräckligt bra 
förväntas kursen inte kunna skötas på ett sådant sätt att man uppnår den onlineinteraktion och 
kommunikation som behövs för att resultaten ska bli positiva (Benbunan-Fitch m.fl. 2005:23–
33). 

Lärandeprocesser beskriver anpassningssätt eller användandet av tekniken. Här kan man se i 
vilken utsträckning upplevelsen av distansutbildningen ses eller inte ses som motiverande, 
aktivt involverande, socialt berikande och samarbetsskapande snarare än individuellt. Dessa 
processer måste äga rum i en viss omfattning om deltagarna i klassen ska kunna skapa ett 
lärandenätverk eller en lärandegemenskap. Det är dessa processer som avgör resultaten. 
(Benbunan-Fitch m.fl. 2005:23–27).  

I nedre delen av modellen finns outcome-faktorerna, även kallade ”de fem kvalitetspelarna” 
(Benbunan-Fitch m.fl. 2005:30). Tillgången handlar om att eleverna ska kunna klara av kursen 
och lärarkollegiumets belåtenhet innebär att lärarna upplever det hela som givande. Med elevers 
lärande menas att de erbjuds en utbildning av hög kvalitet och med elevers belåtenhet att de blir 
nöjda. Elevernas belåtenhet är det som är viktigast för fortsatt studerande och målet är att alla 
som slutför kursen ska uttrycka sin belåtenhet. Kostnadseffektivitet innebär att kostnaderna är 
under kontroll (Sloan-C 2008). Resultatet av lärandet och belåtenheten skapar med tiden 
feedback-loopar som leder till förändringar av tekniken, handledarens pedagogik, elevernas 
förväntningar och kompetens samt beskaffenheten hos utbildningsorganisationen (Benbunan-
Fitch m.fl. 2005:33).  

2.2.3 Lärplattform 

Det finns många olika namn på det som vi i denna uppsats väljer att kalla lärplattform. 
Alternativa benämningar är bland annat utbildningsplattform, lärandeplattform, konferens-
verktyg och utbildningsverktyg samt engelska benämningar så som Learning Management 
Systems (LMS) och Online Learning Environment (OLE). ”An OLE is a space, usually defined 
by software on a computer network, designed to facilitate the transfer of knowledge to a 
student.” (Clark i Eklöf 2005:12). Enligt Eklöf består en lärplattform mest av asynkrona 
aktiviteter även om den kan bestå av såväl asynkrona som synkrona aktiviteter. Via 
lärplattformen distribueras och bearbetas kursmaterial och kommunikation mellan elever och 
lärare sker där. Även när kurser ges på campus kan en lärplattform användas (Eklöf 2005:12f). 
Den engelska benämningen Asynchronous Learning Networks (ALN) förekommer också, och 
likaså Net-learning och anywhere-anytime learning (Bourne 1998).  

2.2.4 Språkundervisning på distans 

Språkundervisning på distans har funnits ända sedan slutet av 1800-talet (Holmberg 2005:166). 
De gamla korrespondanskurserna baserades på skrivande och den här traditionen har fortsatt 
både när en distanskurs planeras och genom elevernas förväntningar (Hansson & Wennö 
2005:292). Med modern teknik och internet kan korrespondanskursupplägget kompletteras med 
interaktion mellan deltagare och lärare (White 2003:27f). Elevers förväntningar på en total 
kvalitet på onlineundervisningen stiger nu både snabbt och dramatiskt (Arbaugh & Benbunan-
Fich 2005:124). 
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Teknologiförmedlad inlärning är dock inte problemfri skriver Shelley och White (2005:x). 
Vissa elever saknar den mänskliga dimensionen. Även paralingvistiska inslag såsom 
kroppsspråk saknas. Vidare krävs det en viss nivå av tekniskt kunnande för att studera på 
distans och det kan finnas en fara för informationsöverbelastning (Hurd 2005:15). 

Man har konstaterat att distansundervisning är minst lika effektiv som klassrumsbaserad 
undervisning och att elever lär sig minst lika bra online som i traditionella grupper (Fjermestad 
m.fl. 2005:39–48). Muntlig färdighet är bland det svåraste att träna på distans menar Hansson & 
Wennö (2005), men om läraren lägger tid och kraft på det kommer distanselevernas muntliga 
färdighet inte att skilja sig mycket från andra elevers. Det som saknas i en distansutbildning kan 
kompenseras på olika sätt. Bristen på direkt kommunikation kan ersättas med en stor input av 
text och frekvent skriftlig kommunikation mellan eleverna och mellan eleven och läraren. 
Bristen på en traditionell studiemiljö kan kompenseras med studiegrupper och kursträffar. All 
språkinlärning, i klassrum såväl som på distans, är i behov av ”individualisation, active interest 
from the teacher in the form of feedback and support, interaction between students, and well-
structured supervision and guidance” (Hansson & Wennö 2005:293). 

2.3 Eleven 

2.3.1 Egenskaper hos eleven 

De elever som lyckas bäst med distansstudier är motiverade, självständiga och övertygade om 
att de har de datakunskaper som behövs för att använda tekniken (Hiltz & Shea 2005:163). 
Murphy (2005:20) anser att det är viktigt med kritisk reflektion, aktivt deltagande och medvetna 
val vid effektiv språkinlärning. För att lyckas med lärandet krävs, enligt White (2003:124–148), 
att eleven kan reflektera över sitt eget sätt att lära och vid behov förändra sina strategier. 

De föreställningar som inlärarna har av distansstudier påverkar hur de upplever den faktiska 
miljön på lärplattformen. Det krävs att de skapar sig en identitet som distansstuderande. Det 
optimala är om elevens personliga förutsättningar kan samverka med både innehållet på 
lärplattformen och livet utanför utbildningen, dvs. familj och arbete. Under tiden som eleven lär 
känna lärplattformen, dess uppbyggnad, innehåll och möjlighet till interaktion med andra 
kommer bilden och relationen till denna förändras (White 2003:124–148). 

Ofta är de elever som lyckas med distansstudierna lite äldre än genomsnittseleven 
och kvinnor verkar i allmänhet vara mer bekväma med distanskurser än män. Detta beror 
kanske på att de generellt sett har högre verbal förmåga och är mer benägna att uppskatta 
inlärningsstilar där man samarbetar (Hiltz & Shea 2005:163). De elever som får kämpa med 
distanssammanhanget är de som har svårt att tolerera otydlighet och som förväntar sig att 
läraren ska styra deras inlärning (Murphy 2005:23). 

2.3.2 Autonomi 

Autonomi är en process där individen själv tar tag i sin egen inlärning. Autonoma elever är 
medvetna om vad de vill lära sig och varför och de är medvetna om och utvärderar sina 
framsteg mot sina mål (Weasenforth 2005:196f). Wenden  (1991:15) skriver att autonoma 
“learners have learned how to learn. They have acquired the learning strategies, the knowledge 
about learning, and the attitudes that enable them to use these skills and knowledge confidently, 
flexibly, appropriately and independently of a teacher". Fyra kännetecken för autonoma elever 
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är (1) förmågan att arbeta utan tillsyn, (2) bli lärare och forskare, (3) göra val och (4) ta till sig 
feedback utöver ”det rätta svaret” (Weasenforth 2005:197).  

Hinder för att eleverna ska bli autonoma kan bero på personliga eller sociokulturella preferenser 
för mer underordnade inlärningsstilar (Chan 2001 i Weasenforth 2005:208). Det kan också bero 
på elevernas ålder och dator- och internetvana (Huang 2002 i Weasenforth 2005:208). 

2.3.3 Interaktion 

L. S. Vygotskij (1896–1934) menade att språk är avgörande för en människas sociokulturella 
utveckling och att språk är länken mellan individen och samhället. Människor är beroende av 
interaktion och stöd från andra för att klara av de utmaningar som ligger på en, för dem, lagom 
nivå. Skriftspråket är ett av människans viktigaste redskap för att kommunicera kunskaper och 
bygga upp erfarenheter (Säljö 2005:117–125). Mitchell och Myles (2004:200) applicerar 
Vygotskys tankar om interaktion på andraspråksinlärande och menar att andraspråkselever 
genom samarbetsövningar med andra användare av målspråket får en möjlighet att skapa nya 
sätt och verktyg för förståelse.  

Eftersom distansinlärare ofta väljer denna studieform för att de har ett arbete och inte kan delta i 
reguljära kurser har de också ofta ett direkt behov av språket i sin vardag genom detta arbete. De 
vill därför ofta diskutera hur man använder språket i olika situationer. Det finns faktorer som 
påverkar distansinlärare särskilt såsom att de oftast sitter hemma eller på arbetet, ensamma. Det 
krävs då att de har motivation och att denna hålls kvar genom hela kursen. Interaktion med 
läraren och andra kurskamrater är en viktig hjälp (White 2003:114–118).  

Det finns tre olika sorters interaktion som kan förekomma på onlinekurser: 1) interaktion med 
innehållet (kognitiv närvaro), 2) interaktion med handledaren (lärarnärvaro) och 3) interaktion 
med klasskamrater (social närvaro) (Benbunan-Fitch m.fl. 2005:27). Eklöf (2005:69) kommer 
fram till att ett diskussionsforum i en lärplattform kan vara ett stöd för kunskapsinhämtandet 
och även utgöra ett socialt stöd för eleverna. Det krävs dock att det bildas en gemenskap i 
studiegruppen och att eleverna använder diskussionsforumet aktivt. 

Att chatta online ger samma möjligheter till betydelseförhandling som muntlig interaktion. 
Dessutom kan inte läraren och självsäkra elever dominera diskussionen lika lätt. Att chatta kan 
inte ersätta de fysiska aspekterna av muntlig kommunikation såsom uttal och andra icke-verbala 
drag men chatlinjerna befrämjar upptäckten av språkfel, förhandlingar och modifierad output. 
Förhandlingarna där består främst av självrättning och samarbetsförhandlingar kring innehållet 
anser Turdini (2005:212–227).  

2.4 Läraren 
Vid distansundervisning i språk står läraren inför en särskild utmaning när det gäller att se vad 
eleverna behöver. Istället för att anpassa eleverna till innehållet bör innehållet anpassas till 
eleverna (White 2003:101f). Kunskap om inlärarna behövs för att undervisningen ska kunna 
anpassas till dem och för att man ska kunna avgöra om denna form av inlärning är passande för 
dem. Man behöver undersöka deras geografiska position, ålder, kön, utbildningsbakgrund, 
behov, mål, inlärningsstilar, mottaglighet för undervisningens olika uppgifter, förväntningar, 
teknisk utrustning, målspråksresurser och erfarenhet av diskussionsforum online (White 
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2003:104f). Det är inte tekniken som är avgörande för om distansundervisningen blir lyckad 
utan snarare den pedagogiska användningen av tekniken (Weasenforth m.fl.2005:195).  

Även om nya teknologier ibland kan befrämja autonomi, så är det nödvändigt att ge eleverna 
tydliga instruktioner till inlärningsstrategier (Weasenforth m.fl. 2005:196). Man måste finna sätt 
att stödja distanseleverna med utvecklandet av förmågorna självförvaltning och självreglering 
som är fundamentala för autonomi. Detta kan göras genom specialdesignade material som är 
olika och flexibla nog att tillgodose olika inlärare (Hurd 2005:415). 

Det är också viktigt att läraren är närvarande i det virtuella klassrummet. Läraren bör logga in 
minst en gång om dagen och svara på frågor och kommentarer så att ingen elev behöver vänta 
mer än 24 timmar på ett svar. Om handledaren inte finns tillgänglig kommer eleverna snabbt att 
sluta delta de också (Benbunan-Fitch m.fl. 2005:27). När det gäller diskussionsforum på 
lärplattformen skriver Eklöf (2005:70) att ”Det är inte självklart att eleverna börjar använda 
diskussionsforum bara för att diskussionsforumet finns där”. Hon menar att läraren aktivt måste 
hjälpa eleverna att upptäcka fördelarna med diskussionsforumet för att detta ska bli en tillgång 
för eleverna i deras studier. 

2.5 Sammanfattning  
I webbaserad distansundervisning är elever och lärare skilda åt i rum och ibland även tid. Det 
finns möjlighet till interaktion mellan deltagarna och läraren ger handledning och 
inlärningsmaterial. Om deltagarna upplever detta som positivt leder det till ytterligare 
förbättringar av undervisningsformen. Även om teknologiförmedlad inlärning inte är utan 
problem kan den vara minst lika effektiv som klassrumsundervisning om den görs på rätt sätt. 

För att distansundervisningen ska vara lyckad krävs det att eleven är motiverad, aktiv och 
autonom. Med autonomi menas att eleven är medveten om sitt eget sätt att lära och självständigt 
arbetar mot sina mål. För att eleven ska ges möjlighet att reflektera ytterligare bör möjlighet till 
interaktion finnas. Därtill får interaktionen eleverna att bli mer engagerade och motiverade i sina 
studier. 

Läraren behöver kunskaper om eleverna för att kunna anpassa utbildningen efter dem och 
utveckla deras autonomi. Kunskap om tekniken och förmågan att använda den på ett 
pedagogiskt sätt är också viktigt för läraren. Dessutom bör läraren vara aktiv genom att 
regelbundet logga in och interagera med eleverna. 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att fördjupa vår kunskap om hur en lärplattform inom sfi bör se ut, ur 
ett elevperspektiv. Vi vill ta reda på vad sfi-eleverna på studieväg 3 tycker om möjligheten att 
komplettera den lärarledda undervisningen med webbaserad undervisning. 

Den övergripande frågeställningen är:  

Vad tycker sfi-elever om att studera via vår lärplattform? 

Till denna kommer ett antal underordnade frågeställningar om: 

• Hur mycket arbetar eleverna med lärplattformen?  
• Varför använder eleverna den eller varför använder de den inte?  
• Vilka uppgifter på lärplattformen arbetar eleverna med?  
• Vilka åsikter har eleverna om lärplattformens utformning? 

 
  

 

 

  



 

 10

4 Metod 

För att få svar på vår frågeställning om vad sfi-elever tycker om att studera via vår lärplattform 
så har vi valt att genomföra vår studie i två delar. Dels har 30 elever använt vår lärplattform 
under 2–4 veckor, dels har vi låtit eleverna besvara två enkäter (se bilaga 1 och 2) med både 
kvantitativa och kvalitativa frågor . 

4.1 Metodval 
Vi väljer att samla in material genom två enkäter riktade till eleverna, loggar som vi lärare 
skriver dagligen om elevernas användning av lärplattformen och de data som finns att tillgå på 
lärplattformen om elevernas användande. När frågeställningen gäller att förstå eller hitta 
mönster ska man göra en kvalitativ studie. Gäller frågeställning istället hur ofta, hur många eller 
hur vanligt så ska man göra en kvantitativ studie (Trost 2001:22). Vår undersökning är både 
kvalitativ och kvantitativ i det att vi, i våra enkäter, ställer frågor för att både hitta mönster i 
användandet och ta reda på hur ofta lärplattformen används och av hur många. 

En alternativ metod skulle kunna vara att genomföra kvalitativa intervjuer med ett fåtal elever 
men det kräver mer tid och resurser i form av tolkar. Från början planerade vi att göra en enkät 
och därefter kvalitativa intervjuer men vi ersätter intervjuerna med ytterligare en enkät eftersom 
vi anser att vi varken har tillräckligt med tid eller resurser. 

4.1.1 Enkäter 

Vi väljer att göra två enkäter (se bilaga 1 och 2) med både kvantitativa och kvalitativa frågor, 
eftersom vi anser att vi då kan få svar på flera elevers olika eller lika förväntningar och 
erfarenheter av vår lärplattform. Det förekommer både fasta svarsalternativ, öppna frågor och 
följdfrågor i våra två enkäter. De två sistnämnda ser Trost (2001:72) gärna att man undviker 
eftersom de är tidsödande att handskas med och ofta leder till ett svarsbortfall. Vi väljer ändå 
det här upplägget eftersom våra informanter är så få och vi kan kontrollera att alla frågor 
besvaras. Vi anpassar språket i enkäterna till elevernas nivå och vid behov kan de använda 
lexikon. Minst en av oss är närvarande när de besvarar enkäterna så alla har möjlighet att få 
hjälp av en lärare. 

4.1.1.1 Enkät 1 

Frågorna har fasta svarsalternativ genom att eleverna markerar med ett kryss. På de flesta frågor 
finns också följdfrågor där eleverna ger fria svar. Vi frågar först om kön, ålder och 
skolbakgrund. Därefter vill vi veta hur mycket datorvana eleverna har genom att be dem svara 
på hur mycket de använder datorn hemma och i förekommande fall på arbetet, samt tillgången 
till internet i hemmet. Vi fortsätter med att undersöka om eleverna har goda eller dåliga 
erfarenheter av datoranvändning och lärplattformar genom att fråga om de tycker om att 
använda datorn och om de tidigare har studerat via lärplattform eller känner någon som gjort 
det. Vi avslutar med att fråga om de vill studera via vår lärplattform, hur många timmar de tror 
sig kunna göra det, vad de vill öva på och om de tror att det kan bli några problem för dem att 
studera via lärplattformen.  
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4.1.1.2 Enkät 2 

Liksom i enkät 1 finns det i enkät 2 fasta svarsalternativ kompletterat, på de flesta frågorna, med 
följdfrågor där eleverna ger fria svar. Vi frågar hur mycket tid de studerat via lärplattformen och 
om denna tid varit lagom, för lite eller för mycket. Genom frågor om de varit inloggade utan 
närvaro av en lärare, om de tycker att lärplattformen fungerat bra och om det är lätt att hitta på 
lärplattformen får vi svar på hur eleverna har klarat av att hantera tekniken och innehållet. En 
annan fråga som också hjälper oss att få svar på hur eleverna klarat att använda lärplattformen är 
hur mycket hjälp de fått av en lärare när de ska lära sig använda lärplattformen och hur mycket 
tid de anser att de hade behövt. 

För att undersöka vilka uppgifter som är lämpliga på lärplattformen frågar vi efter de uppgifter 
som eleverna har arbetat med och deras åsikter om dessa, såväl positiva som negativa. Vi frågar 
om de lärt sig mer svenska och om de anser att de har fått ökade datorkunskaper. Om de vill 
fortsätta studera via lärplattformen, hur den kan förbättras och om den överrensstämde med 
deras förväntningar är tre andra frågor vi har med för att undersöka vad eleverna anser om 
lärplattformen och om deras inställning till den är positiv eller negativ. 

4.1.2 Lärarlogg 

Under den period som eleverna har tillgång till lärplattformen för vi dagliga loggar om vilka 
elever som besöker lärplattformen, vilka sidor de går in på och vilka uppgifter de gör för att 
komplettera de uppgifter som eleverna lämnar via enkäterna. Detta är nödvändigt eftersom 
lärplattformen endast visar elevernas senaste inloggning.  

4.1.3 Data från It’s learning 

Via lärplattformen It´s learning kan läraren få fram viss statistik. Det går att se hur många av 
eleverna som besöker varje enskild del på lärplattformen. Vill läraren veta vilka sidor som en 
särskild elev besöker går detta också att göra via en individuell rapport. För de uppgifter som 
läggs ut på lärplattformen kan läraren se hur många och vilka uppgifter som de enskilda 
eleverna slutför eller lämnar in samt om de är rättade. Datum för varje elevs senaste inloggning 
registreras men inte de tidigare inloggningarna som eleven har gjort. 

4.1.4 Informanter 

Vi gör ett bekvämlighetsurval och låter alla elever i vår kvällskurs besvara vår första enkät. Med 
bekvämlighetsurval menas att man tar de respondenter man kan eller bör ta till undersökningen 
(Trost 2001:30). Det var enbart eleverna från kvällskursen vi ämnade undersöka från början 
men ganska snart inser vi att vi behöver en större undersökningsgrupp. Utöver kvällskurs-
eleverna erbjuds även de elever som läser sfi kurs D på dagtid att använda vår lärplattform. De 
två elevgrupperna har olika förutsättningar bland annat när det gäller tid till studier vilket ger 
oss möjlighet att jämföra de båda elevgrupperna för att hitta skillnader och likheter. Varje elev 
som registreras på lärplattformen innebär en kostnad för skolan och eleverna läggs inte in en 
och en utan en hel kurs läggs in samtidigt, så därför begränsar vi oss till bara elever på kurs D 
när det gäller dagtidseleverna.  
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 Kvällselever Dagtidselever Totalt 

Enkät 1 17 20 37 

Enkät 2 10 15 25 

Tabell 1. Antal informanter som har besvarat enkäterna. 

 

I den första enkäten är det 17 elever från kvällsgruppen och i den andra enkäten är det 10 elever 
från den gruppen. Som mest deltar 24 kvinnor och 13 män i vår undersökning. På frågan vilket 
år de är födda får vi fram att den yngsta fyller 20 år i år och den äldsta fyller 55 år i år. 10 elever 
är i åldersgruppen 20–29 år, 11 är 30–39 år, 2 är 40 –49 år och 2 elever är 50–55 år.  Lägst antal 
år i skolan bland de undersökta eleverna är 6 år och högst är 22 år.   

4.2 Presentation av vår lärplattform 
Lärplattformen som vi använder oss av heter It´s learning (se figur 3). Den finns i 7 länder och 
har 1 miljon användare. I Norge, där den skapades, har den funnits i cirka 10 år och i Sverige i 
5–6 år (Ljungstöm 2008). På lärplattformen kan läraren lägga till olika sorters uppgifter 
(lucktexter, skrivövningar, test med mera) som kan vara obligatoriska eller frivilliga. Läraren 
kan även ladda upp filer med till exempel grammatikförklaringar och videofilmer, länka till 
externa webbsidor och skapa diskussionstrådar. Det finns även en intern meddelandefunktion 
som elever och lärare kan använda för privat kommunikation med de personer som går på 
kursen. Allt material på lärplattformen kan skrivas ut. En kalenderfunktion finns också och 
möjlighet att göra en ePortfolio.  

 

 

Figur 3. Startsidan för Kurs D på vår lärplattform. 
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Läraren kan se när en elev senast loggade in på lärplattformen men inte hur lång tid han/hon var 
inloggad. Tidigare inloggningar syns inte. Vilka delar av lärplattformen som en enskild elev 
besöker och hur många inlägg och vilka uppgifter han/hon gör kan läraren också se. Om elever 
har en privat kommunikation via meddelandefunktionen kan läraren inte se det. 

Vi började lägga upp uppgifter på vår lärplattform till våra tilltänkta elever i maj/juni 2008. Då 
fick vi utbildning i hur man kan lägga upp en kurs på lärplattformen men därefter har vi arbetat 
själva med vårt upplägg. Vi valde att göra en gemensam sida för alla eleverna och därefter en 
för kurs C och en för kurs D på sfi. Eleverna har således tillgång till två kurser på 
lärplattformen, dels den gemensamma och dels den som är anpassad för just den kurs de läser. 

Vi bygger upp innehållet i vår lärplattform så att det finns övningar som passar olika elever. Vi 
försöker också skapa uppgifter och diskussionstrådar som ska bidra till att en skriftlig 
interaktion mellan lärare–elever och elever–elever uppstår. Eleverna kan då studera när de 
själva har tid och de ges möjlighet att få ytterligare respons från lärare och kurskamrater. 
Lärplattformen är tänkt som ett frivilligt komplement till de lärarledda lektionerna på sfi. 

 

Presentation Lärare och elever presenterar sig själva i diskussionstrådar 

Information Information om skolan, telefonnummer med mera 

Länkar Sidor på internet som kan vara användbara för eleverna 

Filmer Länk till lista över svenska filmer och diskussionstråd där eleverna kan skriva 
filmtips till varandra 

Böcker Länk till LL-förlaget och diskussionstråd där eleverna kan skriva boktips till 
varandra 

8sidor Länk till 8sidor och diskussionsfrågor 

Uttal Uttalspapper och länkar till Safirs uttalsövningar 

Sverige Länkar till olika informationssidor om Sverige 

Teman Länkar och uppgifter om olika teman, till exempel natur, familj, bostad 

Grammatik Informationspapper, övningar och test 

Felmeningar Diskussionstråd där eleverna kan diskutera och rätta felaktiga meningar 

+46 Uppgifter till boken +46 uppdelade i kapitel 

Skrivuppgift Ämnen som eleverna kan skriva en text utifrån 

Ordkunskap Länkar till Safir 

Nationella provet Länk till gamla nationella prov 

Diskussion Möjlighet för eleverna att skapa diskussioner 

Kursplaner Länkar till sfi:s kursplan  på olika språk 

Tabell 2. Förklaring av uppgifterna på lärplattformen. 
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4.3 Genomförande 
Materialinsamlingen var tänkt att ske under fyra eller fem veckor sammanhängande under 
höstterminen 2008. Tyvärr uppstod det problem med hur elevernas användarnamn på 
lärplattformen skulle tas fram och hur dessa skulle kopplas till andra administrationssystem på 
skolan. Dessa problem kunde inte vi råda över men de ledde till att undersökningstiden blev 
försenad och därigenom förkortad.  

Den första enkäten (med frågor om datorvana och förväntningar) fick alla tilltänkta användare 
av lärplattformen fylla i innan de fick tillträde till lärplattformen. Trost (2001:46) skriver att de 
man vill fråga måste svara frivilligt och får inte övertalas att svara. Innan vi delade ut enkäterna 
frågade vi eleverna om de ville besvara enkäten vilket alla ställde sig positiva till. De fick själva 
välja om de ville skriva namn eller vara anonyma. Nästan alla eleverna valde att skriva sitt 
namn på den första enkäten och för att ha möjlighet att se samband på individnivå så valde vi 
därför att göra en namnrad på den andra enkäten med förhoppningen att fler skulle skriva namn 
även om uppgiften om namn var frivillig även där.  

Eleverna fick tillgång till lärplattformen och hjälp av en eller två lärare med inloggningen. 
Tyvärr var den första inloggningen svår för många av dem då den skedde i flera olika steg. Först 
skulle deras skolmejl fungera för att de skulle kunna få användaruppgifter till lärplattformen via 
den. Sedan skulle de logga in på lärplattformen, byta lösenord och välja svenska som språk för 
menyer och dylikt. Alla dessa moment krävde en viss grad av datorvana hos eleverna. När de 
väl hade lyckats logga in fick de hjälp med navigering och användningsmöjligheter. Vissa 
elever hade ändå svårt att uppfatta strukturen på lärplattformen. 

Därefter arbetade de med lärplattformen i 2–4 veckor. De hade möjlighet att be om hjälp vilket 
några av dem gjorde. Parallellt loggade vi vad som hände på lärplattformen, antecknade 
inloggningsdatan och kunde därigenom se bland annat skillnader i elevernas användning. Vi 
loggade in varje dag och skrev meddelande till elever som var inloggade samtidigt som oss.  

Ytterligare en enkät gjordes för att ta reda på hur mycket de själva ansåg att de hade använt 
lärplattformen, vad de tyckte om innehållet och om de hade förslag på förbättringar. Frågorna i 
enkät 2 gjorde vi delvis utifrån de observationer vi gjort av elevernas lärplattformsanvändning. 
För att kunna följa upp de enskilda elevernas svar från enkät 1 valde vi denna gång att göra en 
namnrad. 

Den första enkäten bevaras av 37 elever och den andra av 25 elever. Bortfallet i den andra 
enkäten beror dels på att bara de som använder lärplattformen får besvara den och dels på att en 
del är frånvarande när enkäten genomförs. Totalt använder 30 elever lärplattformen så tyvärr 
saknar vi uppgifter från fem av användarna. Genomförandet följde i stort den design vi gjorde 
för studien. 

4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Vi anser att reliabiliteten är hög eftersom samma villkor gäller för alla deltagare i studien. Det är 
önskvärt med hög standardisering vid de flesta enkäter eftersom det är svårt att göra jämförelser 
om man har en låg grad av standardisering (Trost 2001:55f). Vi använder samma enkäter till alla 
informanter och alla besvarar dem under liknande förhållanden. Den första enkäten besvaras av 
alla innan de får tillgång till lärplattformen och den andra efter undersökningens slut. Vi anser 
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att det troligtvis skulle bli samma resultat vid en upprepad undersökning med liknande elever 
och förutsättningar och undersökningen har därför hög reliabilitet. 

Validiteten bedömer vi också som god eftersom alla våra frågor har en koppling till elevernas 
användning av lärplattformen och vi anser därför att vi har en hög grad av strukturering. Även 
om vi har tänkt igenom enkäten har eleverna på grund av begränsade språkkunskaper inte alltid 
tolkat den som vi. Dessutom är inte alla begrepp på lärplattformen helt klara för eleverna, 
exempelvis ”grammatik” och ”diskussion”. Dessa två faktorer gör att validiteten sjunker något. 
Om eleverna på grund av namnraden på enkäten har anpassat sina svar påverkar även det 
validiteten negativt. 

Generaliserbarheten talar om ifall de resultat som framkommit gäller för andra individer än de 
som deltagit i undersökningen (Patel & Davidsson 2003:54). Vår undersökning är inte 
generaliserbar eftersom vi har för få informanter. 

Vi kan inte vara säkra på om det är eleven eller någon i dennes familj som är inloggad på 
lärplattformen när de är hemma. När det gäller vår undersökning så kan det ju bli lite 
missvisande om det är många som låtit familjemedlemmar använda lärplattformen, men vi tror 
bara att det handlar om en eller möjligtvis ett par fall.   
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5.3 Elevernas intresse av att fortsätta använda 
lärplattformen 
Av de 25 eleverna som besvarade enkät 2 är det 23 stycken som svarar att de vill fortsätta att 
studera via lärplattformen. Två elever svarar att de kanske vill fortsätta att studera via 
lärplattformen och ger som skäl följande motiveringar ”Om jag kommer att bli bättre det 
behöver inte” och ”Jag har inte tid”.  Ingen av eleverna svarar att de inte vill fortsätta studera via 
lärplattformen.  

5.4 Uppgifter som eleverna arbetar med 
På vår lärplattform kan vi se vilka elever som besöker de olika delarna och vilka uppgifter de 
gör. De av lärplattformen registrerade besöken redovisas i figur 7 tillsammans med de uppgifter 
som eleverna uppgav att de hade arbetat med.  

 

 

Figur 7. Jämförelse mellan elevernas och våra uppgifter angående vilka delar av lärplattformen 

som de arbetat med. 

 

Av diagrammet kan utläsas att elevernas uppfattning om vad de arbetade med inte alltid var 
densamma som vår dokumentation. Detta kan ha flera skäl. Ett är att vissa moment, t.ex. 
grammatik, förekommer i andra delar än den som heter ”grammatik”. ”Diskussion” är en annan 
sådan uppgift som dels finns i en egen del och dels integrerat i de andra. Ett annat skäl kan vara 
att några delar, t.ex. 8sidor och Nationella provet, kan vara sidor som eleverna besökt fast inte 
via lärplattformen. Ytterligare ett skäl kan vara att några delar på lärplattformen har namn som 
motsvarar moment i den lärarledda undervisningen i skolan och att eleven då kanske blandar 
ihop dessa. 
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Av figur 7 framgår att elevernas uppfattning av vad de faktiskt arbetat med skiljer sig markant 
från vad som har registrerats. I nio fall har eleverna arbetat mer med uppgifter än vad de själva 
har angett och i sex fall har de arbetat mindre. 

I enkät 1 svarade 32 elever på vad de vill lära sig, öva eller repetera via lärplattformen. 20 elever 
uppgav att de ville öva på att skriva. Av de 25 elever som besvarade enkät 2 angav 11 att de 
arbetade med detta. De som går kurs D har tillgång till fler skrivuppgifter än de som går kurs C. 
I första enkäten angav 18 elever att de ville öva grammatik på lärplattformen. Grammatik är det 
som flest elever uppgav att de hade arbetat med. Efter grammatiken är +46 det som flest elever 
uppgav att de använde. I den lärarledda undervisningen använder vi boken +46 och på 
lärplattformen finns kompletterande uppgifter till den. Dessa är grupperade kapitelvis och 
innehåller grammatikövningar, skrivuppgifter och diskussionsuppgifter. Nya ord ansåg 7 elever 
att de behövde lära sig och 6 uppgav att de hade arbetat med ordkunskap på lärplattformen. 2 
elever ville öva uttal men tre gånger så många uppger att de gjorde det. 

För närvarande finns det ingen möjlighet att öva vissa av de uppgifter som eleverna i enkät 1 
skrev att de ville öva på. 6 elever ville öva sig på att prata vilket vår lärplattform inte är 
uppbyggd för. Hörövningar ville 4 elever ha och 1 elev ville ha läsförståelse. De två sistnämnda 
tänker vi lägga till på lärplattformen. 

5.5 Elevernas åsikter om lärplattformen 
Här ges resultatet av vår övergripande frågeställning: Vad tycker sfi-elever om att studera via 
vår lärplattform?  

5.5.1 Lärplattformens utformning 

På frågan om de tycker att lärplattformen har fungerat bra svarade 23 elever ja och två ibland. 
För de två som har angett ibland skriver den ena att det är lite svårt med språket och den andra 
att ett meddelande som skickades inte kom fram. Av de 25 eleverna är det fyra som har uppgett 
att det ibland är svårt att hitta på lärplattformen. En av dem skriver ”Om du vet inte så mycket 
om dator, det är lite complicerar att hitta rätt sidan” och en annan ”Därför att iblan jag vet inte 
hur man kan göra, for att bli bättre”. 

Vi berättade för eleverna om lärplattformen och visade den via projektor innan de fick testa den. 
För sexton av eleverna stämde deras förväntningar på lärplattformen överens med verkligheten. 
För sex av dem gjorde det inte det. Två av dem trodde att den skulle vara svårare än vad den var 
och fyra tyckte att den var bättre än de hade väntat sig. En elev skriver ”Jag trodde att det är 
svårt men när jag jobbar med det jag tycker att det är roligt”. Tre elever svarade inte ordentligt 
på frågan, en skriver exempelvis ”Jag hade inget idea före jag provade”.  

5.5.2 Att lära sig använda lärplattformen 

Av de 25 elever som använde lärplattformen anser 18 att de behöver mindre än en timmes hjälp 
av en lärare för att använda den och av dem är det i sin tur åtta elever som behöver mindre än 15 
minuter. Tre elever uppger att de behöver 1-2 timmar, två att de behöver 2-3 timmar och två att 
de behöver mer än 5 timmar. De två elever som uppger att de önskar hjälp mer än 5 timmar har 
båda väldigt lite datorvana sedan tidigare.  
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5.5.3 Lärande 

Av 23 elever är det 5 som inte känner att de har lärt sig någon svenska på lärplattformen. Av 
dessa 5 är det 4 som har uppgett att de använt lärplattformen två timmar per vecka och den 
femte har uppgett noll timmar per vecka. Som exempel på svar på varför de inte har lärt sig 
någon svenska skrev en elev ”Nu jag försoka att studera The samma teman vi lässer i 
klassrummet. Senare kan jag prova lärare mig andra söcker”, en annan ”Jag tror att jag har bara 
användat lärplattformen som en hjälpmedel för min ploggning” och en tredje ” Jag har inte haft 
tid med det”.  

Bland de elever som svarar att de har lärt sig mer svenska är grammatik det som flest elever 
uppger som exempel, 10 av 18 anser att de blivit bättre på grammatik även om vissa svar kan 
tyckas väl optimistiska som exempelvis ”Jag lärde mig svenska gramaticken”. Några anser att 
de har blivit bättre på att skriva texter och två att de har lärt sig nya ord, ”Jag har lärt hur jag 
skriver brev och många nya ord kommer från mitt huvud”. Två av svaren visar att dessa elever 
har en medvetenhet om sitt eget lärande även om de inte kan precisera vad de lärt sig under 
undersökningstiden. De skriver ”jag vet inte så riktig, jag lär mig iallafal, när jag läser och 
fersöker skriva själv” och ”Jag lärt men jag moste igen titta darfär när jag titta jag kommer ihåg 
vad jag lisna”.  

På frågan om deras datakunskaper har blivit bättre är det 14 elever som inte tycker det och 11 
som tycker att de på något sätt har blivit bättre på att använda datorn. Av det de har blivit bättre 
på anger två elever som exempel att skriva och två att hantera programmet. Några andra 
exempel som ges är att skicka meddelanden, att hitta tangenter och använda musen samt att 
skriva å, ä och ö på ett icke-svenskt tangentbord. 

5.5.4 Fördelar och nackdelar med lärplattformen 

Eleverna är genomgående positiva till lärplattformen trots att flera säkert ännu inte känner till 
alla möjligheter. Bara några få elever visar genom sina svar att de tycker att det är positivt med 
någon form av interaktion med andra ”svar av lärare”, ”presentation” och ”skriva för att skicka 
brev till mina kompisar”. En elev ser fördelar för miljön genom användande av lärplattformen 
eftersom man slipper använda lösblad. 

Bland det som eleverna uppgav som mindre positivt var att de ville ha fler grammatikövningar 
och bättre uttalsövningar. Andra svar tyder på att eleverna inte hittar det de söker och det blir 
därför mindre positivt t.ex. ”jag inte alltid förstår allt utan lärare” och i ett fall där eleven inte 
hittat de grammatikuppgifter som finns i mappen +46 ”Jag behöver mer olika grammatik-
övningar ibland, det finns inte så många i ”grammatiken”.  

I vår logg kan man läsa att när kvällskurseleverna skulle prova att logga in på lärplattformen för 
första gången var vi två lärare med dem i en av skolans datasalar. Det visade sig att det tog upp 
till 30 minuter för eleverna att få ett lösenord från It´s learning skickad till sin e-post, vilket 
upplevdes som lite frustrerande. En elev hade förslag på förbättringar av hur svaren visas i ett 
test vilket var väldigt positivt. Senare visade det sig att svaret redan kunde visas på det sättet 
som eleven ville men att vi lärare ännu inte hade upptäckt den funktionen och kunde alltså inte 
visa eleven det då. 



 

 

5.5.

En el
vill ä
som 
förbä

5.6

5.6.

Det h
lärpla
32 %
några

5.6.

I figu
Efter
result

5.6.

 

Figur 

lärpla

övre t

 

.5 Elevern

lev vill ha h
ven ha läsför
”filmer” och

ättringar, de f

6 Skilln

.1 Kön 

hade varit in
attformen. A

% män. Efters
a jämförelser

.2 Ålder 

ur 9 ser man
som bara 4 
tat i förhållan

.3 Datora

10. Jämförels

ttformen. De 

tiderna är den

nas försla

hörförståelseö
rståelsefrågo
h ”böcker” 
flesta av dess

nader 

ntressant att 
Av de som ha
som könsförd
r mellan dem

n åldersförde
av 23 eleve
nde till eleve

nvändnin

se av hur my

 nedre tiderna

n angivna anvä

ag på förb

övningar på 
or till dessa. E

kan finnas 
sa svarade äv

med o

undersöka 
ar besvarat bå
delningen bl

m i denna und

lningen hos 
er är 40 år e
ernas ålder. 

ng 

ycket eleverna

a är den dato

ändningstiden

23

bättringa

lärplattform
En elev anse
under ”disk

ven att det är

olika va

skillnader m
åda enkätern
land dessa el
dersökning. 

de elever so
eller äldre an

a använder d

oranvändnings

n av lärplattfo

ar av lärp

men, två efter
er att lärplattf
kussion”. 18 
r bra som det

ariable

mellan kvinn
na i vår unde
lever inte är 

om har besva
nser vi inte a

atorn i hemm

stid hemma e

rmen i enkät 

lattforme

rfrågar texter
formen är för

elever hade
t är nu. 

er 

ors och män
ersökning är 

jämn så välj

arat både enk
att det är rel

met och hur m

leverna uppga

2. 

en 

r och en av 
r stor och att
e inga försl

ns användan
68 % kvinno
jer vi att inte

kät 1 och en
levant att jä

mycket de anv

av i enkät 1 o

dessa 
t delar 
lag på 

nde av 
or och 
e göra 

nkät 2. 
ämföra 

 

vänder 

och de 



 

 24

För att se om elevernas normala datoranvändning påverkar deras tid på lärplattformen har vi 
gjort en jämförelse, se figur 10. För att se om elevernas normala datoranvändning påverkar 
deras tid på lärplattformen ställde vi frågan ”Hur mycket tid använder du datorn hemma?” i vår 
första enkät. Dessa uppgifter har vi sedan jämfört med hur mycket tid eleverna svarar att de 
använder lärplattformen i enkät 2.  

Vår undersökning visar att de elever som normalt använder datorn mycket hemma studerar via 
lärplattformen lite längre tid. En elev har angett i enkät 1 att datoranvändningen hemma är 0 
timmar medan samma elev i enkät 2 anger att den använda tiden på lärplattformen är mellan 1 
och 4 timmar. Av de elever som svarat att de använder datorn 1-4 timmar i hemmet har två 
angett att de använder lärplattformen mer tid. Ytterligare en elev har angett en längre 
användningstid av lärplattformen än vad den totala datortiden är. Detta tyder på att eleverna 
även använder lärplattformen i skolan eller att deras totala datoranvändningstid ökat när de 
börjat studera via lärplattformen. 

Vår logg visar att många elever inte har den datorvana som krävs för att kunna använda 
lärplattformen fullt ut. Flera elever använde inte skolans e-postsystem när vi började och några 
hade problem med tangentbordet och mushanteringen. Användarnamn och lösenord var ofta 
problematiskt och ett antal elever glömde även att logga ut när de var klara. Även för de elever 
som behärskade grundläggande datakunskaper kunde det bli problem på grund av språket.  
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6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar vi vårt resultat och vår analys och kopplar dessa till den teoretiska 
bakgrunden i vår uppsats. Vi sammanfattar därefter vår diskussion och ger några förslag på 
vidare forskning.  

6.1 Elevernas användning av lärplattformen 
Det har inte visat sig vara någon större skillnad mellan dag- och kvällselevernas vilja att studera 
via sfi:s lärplattform. Dagtidseleverna har dock visat sig använda lärplattformen mer än 
kvällstidseleverna. Detta beror troligtvis på att kvällstidseleverna har ett arbete förutom sina 
studier och helt enkelt inte har tid. Vi kan se att de första två veckorna, då bara kvällstids-
eleverna hade tillgång till lärplattformen, så gjordes nästan uteslutande inloggningarna på 
lördagar och söndagar, vilket stödjer vår tanke att de arbetar och bara har tid på helgen då de är 
lediga. White (2003:124–148) menar att elevernas bild av och relation till lärplattformen 
förändras under tiden de använder den. Eftersom vår undersökningstid är begränsad så vet vi 
inte hur kvällstidselevernas användning utvecklar sig, kanske kommer de också att i större 
utsträckning upptäcka fördelarna och satsa den tid som krävs.  

Många av elevernas familjemedlemmar har också ett behov av att träna svenska. En av eleverna 
har berättat att hon använde lärplattformen tillsammans med sin dotter. Vi vet inte om det finns 
fler elever som har låtit familjemedlemmar använda lärplattformen. 

6.2 Uppgifter som eleverna arbetar med 
Bland de uppgifter som många elever svarat att de arbetat med var Grammatik den vanligaste 
följd av uppgifter till läroboken +46, Skrivuppgift och länken till Nationella Prov. Presentation 
var en del som också hade många användare. Trots att vi uppmanade eleverna att göra denna 
och de flesta även gjorde det har de inte angett det i enkät 2. Antingen beror detta på glömska 
eller att eleven inte var helt säker på vad detta begrepp stod för. Anledningen till att eleverna 
inte arbetade så mycket med övriga delar på lärplattformen kan bero på att de inte var 
intresserade eller kände ett behov av det eller att de inte hade tid att bekanta sig med de delarnas 
innehåll och vad de kunde lära av det.  

Att öva grammatik var det många som svarade att de behövde i enkät 1, vilket de också anser 
sig ha gjort. Länken till Nationella Provet liksom Skrivuppgifter är andra områden som är 
aktuella eftersom ganska många av eleverna ska skriva det Nationella Provet och behöver öva 
på det. Vår undersökning visar att de flesta gör övningar som de känner att de har behov av. Om 
dessa övningar även var de som eleverna upplevde som roligast ger denna undersökning inte 
svar på. 

Om diskussionsforumet ska kunna stödja kunskapsinhämtandet och det sociala samspelet måste 
det finnas en gemenskap i gruppen och eleverna måste använda diskussionsforumet aktivt (jfr. 
Eklöf 2005:69). Eftersom våra elever läser tillsammans reguljärt finns där en gemenskap men de 
har knappt använt lärplattformens diskussionsdelar och ett fåtal av dem har skickat 
meddelanden till oss. Vi vet inte om de har skickat meddelanden till varandra men det verkar 
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som ett flertal inte har förstått meddelandefunktionen ordentligt. För att få distanselever 
motiverade är interaktion med läraren och andra kurskamrater en viktig hjälp menar White 
(2003:114–118). Ändå visar vår undersökning att 23 elever vill fortsätta använda lärplattformen 
och de resterande två vill ”kanske” fortsätta att använda den. Läraren måste aktivt hjälpa 
eleverna med att upptäcka fördelarna med diskussionsforumet för att de ska börja använda det 
anser Eklöf (2005:70). Om vi arbetade mer med att förbättra diskussionsdelen och avsatte mer 
tid till att introducera de delarna för eleverna skulle det kanske leda till att eleverna använde 
lärplattformen ännu oftare. Vi skulle också kunna lägga till en chatlinje såsom Turdini (2005) 
föreslår. 

6.3 Elevernas datorvana och autonomi 
Enligt Hurd (2005:15) krävs det en viss nivå av tekniskt kunnande för att eleverna ska lyckas 
med distansstudier. Vår undersökning visar att vissa baskunskaper i datoranvändning har byggts 
på under elevernas användningstid. Detta innebär att datorkunskaperna hos elever som normalt 
inte använder datorn så mycket kan komma att öka genom att de erbjuds studera via 
lärplattformen.  

Weasenforth (2005:196f) skriver att autonoma elever vet vad de vill lära sig och varför. Vi kan 
utläsa ur undersökningen att vissa elever kanske inte har den autonomi som är önskvärd. Till 
exempel skriver en elev att ”iblan jag vet inte hur man kan göra, for att bli bättre”. Personliga 
eller sociokulturella preferenser för mer underordnade inlärningsstilar kan vara ett hinder för att 
eleverna ska bli autonoma (Chan 2001 i Weasenforth 2005:208). Kanske är det fallet för 
somliga av våra elever. För att dessa elever ska kunna använda lärplattformen optimalt behöver 
de få extra stöd för att utveckla sin autonomi. 

6.4 Elevernas åsikter om lärplattformen  
De flesta är, enligt vår undersökning, positiva till lärplattformen och tror att den kan vara en 
hjälp för dem i deras studier. 6 elever tyckte inte att lärplattformen överrensstämde med deras 
förväntningar utan de blev positivt överraskade. Av de elever som besvarade enkät 2 vill 21 av 
23 elever fortsätta att studera via lärplattformen trots att några har problem med tillgång till 
dator och att flera på grund av otillräckliga datorkunskaper inte kan använda alla delar på 
lärplattformen. Detta gör att vi anser att det är väl värt att fortsätta att driva lärplattformen 
vidare.  

De flesta eleverna tycker att lärplattformen har fungerat bra och anser sig inte ha haft problem 
med att hitta. Problem med språket eller bristande datorkunskaper är orsaken till att 4 elever 
anser att det varit problem. 9 av 25 elever upplever att de hade behövt mer hjälp av en lärare för 
att lära sig använda lärplattformen. Dessa elever bör erbjudas mer lärarlett stöd, men vi upplever 
att det finns fler elever som behöver detta stöd eftersom de inte kan använda lärplattformen 
optimalt. Ett komplement till genomgångarna tillsammans med läraren tror vi att ett mycket 
enkelt instruktionshäfte kan vara. Det bör bara innehålla det mest nödvändiga för att eleverna 
ska kunna ta stöd av det och därigenom lyckas med användningen av lärplattformen. Lite 
mindre än hälften av eleverna tycker att deras datorkunskaper har förbättrats, men med en 
längre undersökningsperiod och mer teknisk handledning tror vi att fler elever hade upplevt att 
de hade fått ökade kunskaper inom detta område.  
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Trots den korta undersökningsperioden upplever flertalet av eleverna att de lär sig svenska via 
lärplattformen. De uppgifter som eleverna visat större intresse för, till exempel grammatik och 
uttal, bör vi vidareutveckla. Vygotskys tankar om vikten av interaktion vid inlärning appliceras 
av Mitchell och Myles (2004) på andraspråkinlärare. Diskussioner efterfrågades inte av eleverna 
i någon större utsträckning men bör vidareutvecklas så att interaktionen mellan eleverna 
kommer igång. 

För att eleverna ska vilja fortsätta studera på distans måste de vara nöjda med kursen de läser 
skriver Sloan-C (2008). Då våra elever har uttryckt både belåtenhet och lärande (18 av 23 
elever) kommer vi att följa the online interaction learning model där detta leder till feedback-
loopar i form av olika förbättringar (Benbunan-Fitch m.fl. 2005:20–33). Om elevernas 
belåtenhet uppmärksammas av de beslutande kan det förhoppningsvis medföra ökade resurser 
och ytterligare feedback-loopar.  

6.5 Sammanfattning 
Det har visat sig att många elever använder lärplattformen och är intresserade av att fortsätta 
använda den. Det är även tydligt vilka uppgifter som eleverna anser sig ha behov av. Detta 
innebär också att vi har fått en bild av vad som bör utvecklas och hur vi kan vidareutveckla 
lärplattformen.  

Eklöf (2005:70) anser att läraren måste hjälpa eleverna med att få igång diskussioner på 
diskussionsforum, vilket vår undersökning bekräftar. För att diskussionsdelarna ska komma 
igång ordentligt måste vi leda dem bättre och mer strukturerat. Detta kan göras genom 
obligatoriska uppgifter för eleverna, gärna under lärarledda lektioner. Om det är möjligt kan 
även realtidskonferenser på lärplattformen användas. 

Somliga elever behöver förbättra sin autonomi visar vår undersökning, de är inte så självgående 
i sin inlärning som skulle vara önskvärt. Detta kan göras dels i klassrummet och dels via 
anpassade övningar på lärplattformen. När elevernas studiemedvetenhet ökar förbättras deras 
möjligheter att utnyttja alla de fördelar som lärplattformen erbjuder. 

För att starta en lärplattform på sfi krävs tid och tålamod. Eleverna behöver få olika mycket 
hjälp i början. Några elever har kanske vana från tidigare studier via lärplattform och dessa 
hittar snabbt lärplattformens möjligheter. Andra elever behöver tydliga och metodiska 
genomgångar för att de ska lära känna lärplattformsmiljön, dess struktur och aktuella begrepp. 
Vi rekommenderar en minikurs där genomgångar ges vid flera tillfällen med olika moment varje 
gång. Då ges eleverna möjlighet att få en genomgång och sedan repetera denna. Ytterligare en 
grupp elever är de som har väldigt lite datorvana men ändå är nyfikna och tror att lärplattformen 
kan hjälpa dem i deras studier. Vi anser att det är viktigt att inte avfärda dessa som otillräckligt 
kompetenta utan att, om det är möjligt, avsätta extra tid för just dessa elever så att de lär känna 
lärplattformen och dess miljö. Framgångarna tror vi för dessa elever kan bestå av såväl ökade 
språkliga kunskaper som ökade datorkunskaper.  

6.6 Förslag på vidare forskning 
Som tidigare nämnts är den här undersökningen en del av ett längre projekt under läsåret 
2008/2009. När eleverna studerat via lärplattformen under en längre tid kommer de att kunna ge 
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en mer allsidig bild av den. De elever som påbörjar sina lärplattformsstudier hos oss efter den 
här undersökningen får andra förutsättningar än de elever som börjat tidigare eftersom 
anpassningar och förbättringar görs. Det skulle då vara intressant att undersöka elevernas 
attityder till dessa förändringar och hur det påverkar deras lärplattformsanvändning. 

Hur eleverna väljer uppgifter att arbeta med på lärplattformen skulle också vara intressant att 
undersöka. Väljer de främst de uppgifter som de tycker är roliga eller de som de upplever att de 
behöver? 
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Bilaga 1 Enkät 1. 

Enkät angående datoranvändning för blivande lärplattformsstuderande vid Sfi i 
Kalmar. 

 

1. Är du       kvinna   
eller        man   
 
 

2. Vilket år föddes du?    19…………….……. 
 
 

3. Hur många år har du gått i skolan i ditt hemland? 
 

………….…….… år 
 
 

4. Har du dator hemma? 
Ja 
Nej 

 
Om JA 
 

a) Hur många timmar per vecka använder du datorn hemma?  
 

…….….… timmar 
 
 

5. Har du internet hemma? 
Ja 
Nej 

 
 

6. Använder du dator på jobbet? 
Ja 
Nej 

        Ibland 
 
Om JA eller IBLAND 
 

a) Hur många timmar per vecka använder du datorn i jobbet? 
 

………..… timmar 
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7. Tycker du om att använda datorn? 

Ja 
Nej 

        Ibland 
 
 

8. Har du studerat via lärplattform tidigare?  
Ja 
Nej 

 
Om JA 
 

a) Vad studerade du? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Vad tyckte du om att studera så? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Känner du någon som har studerat språk via lärplattform tidigare? 

Ja 
Nej 

 
Om JA 
 

a) Vad tyckte hon/han/de? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Vill du studera via Sfi:s lärplattform? 

Ja 
Nej 

 
Om JA 
 

a) Hur många timmar per vecka tror du att du kommer att studera via 
lärplattformen?  

………..… timmar 
 

b) Vad vill du lära dig / öva / repetera via lärplattformen? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Tror du att det kommer bli något problem för dig att studera via 
lärplattformen? 

Ja 
Nej 

        Ibland 
 
Om JA eller IBLAND 
 

a) Vilket/vilka problem? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

b) Varför?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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12.  Vill du tillägga något annat? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 Enkät 2. 

Till dig som har använt lärplattformen på Sfi.     

 

Namn ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

13. Är du        kvinna   
eller        man   
 
 

14. Vilket år föddes du?     19………………. 
 

 
 

15. Hur många timmar per vecka har du studerat via lärplattformen? 
 

………….…….… tim 
 
 

16. Tycker du att din tid på lärplattformen har varit  
 
För lite 
Lagom 

        För mycket 
Varför? Kan du förklara?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
17. Har du använt lärplattformen när en lärare inte har varit med?   
   

Ja 
Nej 

Om NEJ 
 

Varför inte? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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18. Tycker du att lärplattformen har fungerat bra? 
 
Ja     
Nej 

        Ibland 
 
Varför/Varför inte? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Är det lätt att hitta på lärplattformen? 
Ja 
Nej 

        Ibland 
Om NEJ eller IBLAND 
 

Varför inte? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

20. Hur mycket hjälp har du fått av en lärare för att lära dig använda lärplattformen? 
 
Mindre än 15 minuter 
15–60 minuter 

      1–2 timmar 
      2–3 timmar 

 
 

21. Hur mycket hjälp tycker du att man behöver få av en lärare när man lär sig använda 
lärplattformen? 

Mindre än 15 minuter 
15–60 minuter 

      1–2 timmar 
      2–3 timmar 
      3–5 timmar 
      Mer än 5 timmar 
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22. Vilka delar har du använt? 
      Presentation  
      Information 

Länkar 
Filmer   

      Böcker 
      8 sidor 

Uttal 
      Sverige 

Teman 
Grammatik 

      Felmeningar 
+46 
Skrivuppgift 

      Ordkunskap 
Nationella provet  
Diskussion 
Kursplaner 
Meddelande   

   
 

c) Vad var bra?      
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
d) Vad var inte så bra?     
………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 
         
 

23. Har du lärt dig mer svenska på lärplattformen?  
Ja 
Nej 

Om JA 
 
Vad?   

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Om NEJ 
 

Varför inte?   
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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24. Har dina datakunskaper blivit bättre? 
        Ja 
        Nej 
Om JA 

 
Vad har du blivit bättre på?   

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
25. Vill du fortsätta studera via lärplattformen? 

        Ja 
        Nej 
        Kanske 

Varför/Varför inte? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
26. Var lärplattformen som du trodde? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
27. Hur kan lärplattformen bli bättre? Skulle du vilja ändra på något? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

28.  Vill du tillägga något annat? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan! 

Linda & Anna 
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