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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att analysera en andraspråksundervisningspraktik där digitala 

verktyg ingår via hur lärare beskriver densamma. Två svenska som andraspråkslärare i 

grundskolans årskurs 7–9 har intervjuats och sedan har empirin analyserats med hjälp av 

praktikarkitekturteori.  

 

Ur empirin kunde tre frågor urskiljas 1) det dagliga användandet av digitala verktyg, 2) hur 

verktygen möjliggör och hindrar eleverna i lärarnas undervisningspraktik och 3) hur digitala 

verktyg möjliggör och hindrar lärarens undervisningspraktik. Dessa frågor besvaras av olika 

arrangemang: kulturellt-diskursiva arrangemang, materiellt-ekonomiska arrangemang och 

socialt-politiska arrangemang. Hindrande arrangemang inkluderade yttre faktorer som de 

intervjuade lärarna inte kan påverka, utbudet av digitala verktyg (stort utbud, vilket leder till 

frustration), tidsbrist för lärare att sätta sig in i nya digitala verktyg, men även de nationella 

proven i svenska som andraspråk i årskurs 9 som skrivs för hand på skolan. De möjliggörande 

arrangemangen inkluderar istället elevers positiva attityd gentemot digitala verktyg, utbudet av 

digitala verktyg (variation och repetition), den aktuella läroplanen utformad av Skolverket, samt 

huvudmannen som tillgodosett eleverna med digitala enheter. De båda lärarna i studien ser idag 

digitala verktyg som en naturlig, till och med nödvändig del i sin undervisningspraktik. 
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INLEDNING  
Dagens digitala samhälle återspeglas även i skolor och utbildning. Ofta har elever i 

grundskolans årskurs 7–9 digitala enheter så som datorer eller surfplattor som skolan tillgodoser 

(OECD 2013). Dessa används sedan i undervisningen på olika sätt. De nationella proven i alla 

årskurser och i alla ämnen kommer dessutom att vara helt digitaliserade 2022, men delar av 

proven har redan krav på digitala enheter från hösten 2018, enligt Skolverkets webbsida. Detta 

visar att ett digitalt perspektiv på lärande finns integrerat i alla skolämnen där nationella prov 

ingår.  

 

Att den svenska skolan digitaliseras har varit och är ett omdebatterat ämne i samhället och inte 

minst media idag. Appelqvist (2018) diskuterade till exempel på SVT:s webbplats PISA resultat 

som i en jämförelse av landets användning av digitala verktyg visar att eleverna presterar sämre 

om de har tillgång till digitala verktyg i stor utsträckning. Sveriges kommuner och landsting 

(2018) publicerade i oktober 2018 forskning som visar att arbeta digitalt är ett bra arbetssätt i 

skolan. Positiva faktorer inkluderade ökad läs- och skrivförmåga hos eleverna, samt att eleverna 

upplevde sig få bättre kontakt mellan elever och lärare. 

 

Digitala verktyg är multimodala, det vill säga verktygen har en eller flera designer (Magnusson 

2014). Ett exempel på ett multimodalt verktyg är video, som består av både visuell och auditiv 

design. I kursplanen för svenska som andraspråk i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 reviderad 2018 (Lgr11 rev. 2018 2018 ss.278–279) finns följande 

kunskapskrav för betyget E gällande multimodalitet:  

 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna 

samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra 

sina texters budskap.  

 

Detta kunskapskrav kan tolkas som att elever själva även ska skapa multimodala texter. 

Lärarens arbete är därför dels vägledning i detta skapande, dels att sedan kunna bedöma 

elevernas kunskaper.  

 

Vidare finns centrala innehåll i kursplanen för svenska som andraspråk i Lgr11 rev. 2018 (2018 

ss.273–275) gällande digitala verktyg och multimodalitet. Det centrala innehållet beskriver att 

eleverna ska skapa texter där olika medier (ord, bild, ljud) samspelar, redigera och disponera 

texter, framföra muntliga presentationer och berättande, samt källhänvisa med hjälp av digitala 

verktyg. Således blir de digitala verktygen en del av lärarens undervisningspraktik genom den 

aktuella läroplanen. 

 

Då det framgår ur läroplanen att elever både ska få använda sig av digitala verktyg och medier 

för att lära sig, samt lära sig om dessa, blir det den individuella lärarens uppdrag att använda 

sig av digitala verktyg och medier i sin praktik. Då Skolverket (2018), genom den aktuella 

läroplanen, även ställer krav på att elever ska kunna skapa multimodala texter, är digitalt arbete 

en del av svenska som andraspråksämnet (sva). Flerspråkiga elever som läser svenska som 

andraspråk behöver ofta mer, eller en annan typ av stöttning än elever med svenska som 

modersmål. Därför är det av intresse hur lärare använder sig av digitala verktyg i sin svenska 

som andraspråksundervisning, och om lärare själva ser resultat sin användning av digitala 

verktyg. Detta är ett faktum som pekar ut syftet med föreliggande studie.  
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att analysera en andraspråksundervisningspraktik där digitala 

verktyg ingår via hur lärare beskriver densamma.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Följande frågeställningar besvaras i denna studie:  

• Vad kännetecknar svenska som andraspråkslärares undervisningspraktik när det gäller 

användandet av digitala verktyg? 

• Vilka möjligheter och hinder ser svenska som andraspråkslärare med att och för att 

inkludera digitala verktyg i sin undervisningspraktik för att uppnå det läroplanen säger?  

 

 

  



 

3 

 

TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring svenska som andraspråksämnet och digitala 

verktyg att presenteras. Den tidigare forskning som presenteras i detta avsnitt är inhämtad 

genom ett ”snowball-approach”, det vill säga att jag har använt artiklars referenser för att hitta 

nya artiklar. Databaserna som framförallt har använts i inhämtandet av tidigare forskning är 

PRIMO och ERIC (ProQuest). Alla artiklar är ”peer-reviewed”.  

 

Olika appar och spel har setts som möjliggörande för meningsskapande i klassrumsmiljöer 

(Sykes 2017; Jocius 2013; Bradley, Berbyuk Lindström & Sofkova Hashemi 2017; Farren, 

Crotty & Killjoy 2015), men digitala verktyg ställer krav också på läraren som vill använda det 

i sin undervisningspraktik (Sykes 2017). Vad som helst kan inte användas i undervisning hur 

som helst, utan det bör finnas vissa kriterier för användandet av digitala verktyg så som med 

andra läromedel hävdar Sykes. Att välja ett digitalt verktyg kräver därför en liknande process 

som när läraren väljer vilka läromedel som får vara en del av lärarens undervisningspraktik. 

Sykes och Reinhart (2012 se Sykes 2017) presenterar fem faktorer som möjliggör lärande 

genom digitala spel i klassrummet. Dessa är: mål baserade på den individuella eleven, 

interaktion i/om/kring spelet, snabb återkoppling till eleven, ett sammanhang för spelet i 

undervisningen, samt att eleven känner sig motiverad att spela spelet och ta till sig av innehållet.  

 

Digitala verktyg har visat sig ge möjligheter till en mer individualiserad undervisning (Sykes 

2017). Genom att läraren använde sig av olika multimodala och digitala verktyg i ett klassrum 

gavs läraren utrymme för individualisering i sin praktik. De projekt elever skapade kunde då se 

olika ut, särskilt när elever själva fick välja sina verktyg, på grund av denna individualisering 

som digitala verktyg bidrog till i lärarens undervisningspraktik (Jocius 2013). Eleverna blev 

alltså inte begränsade i sitt skapande av sina projekt. En lärare i Jocius studie märkte att eleverna 

fick ett ägande över sina projekt genom att välja sina egna verktyg. Eleverna arbetade inte för 

att få lärarens samtycke, utan för att bli nöjda med sitt projekt. Läraren i studien såg också att 

eleverna uttryckte sina analytiska och tolkningsbara förmågor på andra vis när de arbetade med 

digitala verktyg, jämfört med vad eleverna brukade göra när de arbetade utan digitala verktyg. 

 

På sin fritid tar elever egna initiativ för att lära sig språket, både med hjälp av och råd från lärare 

men även efter vad de själva tycker fungerar bra och de finner intresse i. Bradley, Berbyuk 

Lindström och Sofkova Hashemi (2017) såg att på sin fritid använde SFI-elever 

översättningsappar och såg på tv-program med svensk text på sina telefoner, samt läste 

nyhetsartiklar på svenska med hjälp av översättningsappar. Google Translate var populär då 

nästan hälften av deltagarna använde denna. Översättningsappar, sågs av SFI-elevera som ett 

sätt att lära sig språket. Duolingo, Fabulo, Vocabulary Trainer och Hej Svenska är några 

exempel på de språklärarappar som deltagarna använde. Detta synsätt är även återkommande i 

svenska som andraspråksundervisning för både lärare och elever då svenska som 

andraspråksundervisningen ofta fokuserar på ordförståelse och grammatik, och i jämförelse 

med svensk-ämnet får svenska som andraspråksämnet mer av en stödjande roll i fråga om 

elevernas ordförråd och ordförståelse (Economou 2015).  

 

Bradley, Berbyuk Lindström och Sofkova Hashemi (2017) såg att den grupp SFI-elever som 

använde sig av en uttalsapp utvecklade ett bättre uttal och flyt i svenska jämfört med 

kontrollgruppen som inte använde appen. Bradley, Berbyuk Lindström och Sofkova Hashemi 

föreslår att detta berodde på den upprepning deltagarna i experimentgruppen fick genom appen 

samt att deltagarna även kunde se sin egen progression i appen genom inspelningar. En 

svårighet kunde dock också belysas: det var svårt att få deltagarna i studien att använda sig av 

appen på sin fritid i den mån forskarna ville. Detta berodde bland annat på att deltagarna inte 
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såg appen som motiverande. Andra studier, så som Brooker, Lawrence och Dodds (2017), har 

visat att nyanlända elever blir mer engagerade i samtalet med forskarna när forskarna använde 

en digital tankekarteapp som språkstöd för att genomföra sin studie. Därför kan det beroende 

på utformning av digitala verktyg ses som motiverande, men också omotiverade för eleverna 

när lärare använder digitala verktyg i sin undervisningspraktik. Vidare, har lärare som i 

grupparbeten har använt sig av digitala verktyg sett att eleverna har blivit mer motiverade och 

fått bättre självförtroende i sitt andraspråk, enligt Farren, Crotty och Killjoy (2015). Lärarna 

fick i uppdrag att implementera mer digitala verktyg i sin undervisning, och lärarna märkte att 

detta påverkade “deras praktik, roll i klassrummet, handlingar, och beslut i klassrummet” 

(Farren, Crotty och Killjoy 2015 s.57). Utöver ökad motivation och ökat självförtroende hos 

andraspråkseleverna såg också lärarna att samarbete ökade i klasserna, samt att undervisningen 

blev mer nytänkande och meningsfull.   

 

En av de aspekter som kan hindra användandet av digitala verktyg i klassrummet är bland annat 

att lärare känner att de inte hinner sätta sig in i de verktyg som finns tillgängliga (Conole 2012). 

Att lärare inte hinner sätta sig in i ett verktyg leder i sin tur till att lärare inte använder de digitala 

verktygen i den mån de vill. Detta fann Conole i sin studie om lärare som ville använda olika 

sociala plattformar (till exempel Facebook, Twitter, Wiki och Youtube) i sin praktik. Petko 

(2012) fann att lärares egna uppfattningar om sina kunskaper i och omkring digitala verktyg (i 

detta fall datorer) var en av de faktorer som påverkade ifall digitala verktyg användes i deras 

undervisningspraktik eller inte. Lärare som inte är vana vid den digitala tekniken, använder den 

inte heller lika mycket i sin undervisning (Jocius 2013).  

 

Ytterligare en aspekt som kan hindra elevers andraspråksundervisning är teknologin i sig själv. 

Teknologi ses som ett hinder av lärare när andraspråkselever ska använda sig av detta i 

undervisningssammanhang när eleverna inte har en tillräcklig språkförmåga. Till exempel finns 

det en studie som visar att elever som lärde sig ett andraspråk (i detta fall engelska) inte hade 

använt sig av sina telefoner för språkinlärning mer än till översättning innan studiens början 

(Hockly 2013). SFI-elever använde framförallt sina telefoner för social kontakt med vänner och 

familj fann Bradley, Berbyuk Lindström och Sofkova Hashemi (2017). Hockly (2013) skriver 

att det de språkliga kraven och de teknologiska kraven inte ska vara för höga på samma gång, 

då detta kan hindra språkutvecklingen. Fokuset skiftade för elever i Hocklys studie från att 

använda det digitala verktyget till att utveckla språket till att förstå det digitala verktyget istället. 

Elevers teknologiska ovana bidrog till att eleverna fick börja med enklare, inte lika komplexa 

appar när detta introducerades i undervisningen. Både språkstöd och teknologiskt stöd blev 

därför en del av det praktiska arbetet med digitala verktyg i undervisningen. Om elever är vana 

vid att använda digitala verktyg kan lärare lämna mer av ansvaret för arbetet i verktyget till 

eleverna, fann Falcinelli och Gaggioli (2016). 

 

Elever påpekade också att de hade kunnat dra nytta av verktyg för att förstå engelska ord i 

skolsammanhang (Brooker, Lawrence & Dodds 2017). Lärarens roll blev i sådana situationer 

att uppmuntra eleverna till att använda sig av digitala verktyg för ordförståelse. Här föreslog i 

sin tur Brooker, Lawrence och Dodds att deltagarna använder sig av olika digitala verktyg 

såsom appar och webbaserade ordböcker för stöd, men forskarna föreslår likaså att det forskas 

vidare inom detta.    

 

Sammanfattningsvis, visar detta avsnitt att inkludering av digitala verktyg i undervisning av 

andraspråkselever kan leda till individualisering (Jocius 2013; Sykes 2017) och repetition hos 

eleverna (Bradley, Berbyuk Lindström & Sofkova Hashemi 2017). Digitala verktyg i lärares 

undervisningspraktik kan leda till ökad motivation (Jocius 2013; Brooker, Lawrence & Dodds 
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2017; Bradley, Berbuyuk Lindström & Sofkova Hashemi 2017) och självförtroende hos elever 

(Farren, Crotty & Killjoy 2015). Risken finns dock att elever som inte är vana vid digitala 

verktyg eller vid att använda sina digitala enheter till mer än social kontakt (Hockly 2013; 

Bradley, Berbyuk Lindström & Sofkova Hashemi 2017) har svårigheter med att använda sig av 

digitala verktyg i undervisningssammanhang. När elever får den teknologiska kunskapen kan 

läraren lämna över ansvar till eleven (Falcinelli & Gaggioli 2016). Vidare fokuserar svenska 

som andraspråksämnet på ordförståelse och grammatik (Economou 2015) och digitala verktyg 

så som webbaserade ordböcker existerar i andraspråksundervisning (Brooker, Lawrence & 

Dodds 2017). Huruvida digitala verktyg inkluderas eller inte i undervisningspraktiken beror på 

om lärare hinner sätta sig in i verktygen (Conole 2012), samt hur lärarna uppfattar sina 

kunskaper i verktygen (Petko 2012; Jocius 2013).  

 

Den finns en efterfrågan av att kombinera svenska som andraspråksämnet och digitala verktyg 

i undervisningssammanhang idag. Denna efterfrågan är betydelsefull för föreliggande studie. 

Föreliggande studie kan tillföra en analys av och kommentera svenska som andraspråkslärares 

undervisningspraktik där digitala verktyg ingår i forskningssammanhang.  
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TEORETISK RAM 
Föreliggande studie har sin grund i praktikarkitekturteori. Praktikarkitekturteori är en teori som 

baseras på social interaktion (Nicolini 2012) samt att meningsskapande och 

kunskapsinhämtning sker tillsammans med andra. Teorin är processbaserad, vilket kan 

beskrivas som att den ständigt är under utveckling. Kemmis (2012) beskriver denna process 

som att en ny praktik tar efter en annan. Kemmis pratar även om metapraktiker, det vill säga att 

praktikerna påverkar och formar varandra. Vidare skriver Langelotz (2014) att lärare ingår i 

flera olika praktiker i sin yrkesroll så som möten av olika slag och undervisning. Dessa praktiker 

som Langelotz presenterar kan jämföras med Kemmis (2012) metapraktiker. I denna studie har 

en metapraktik valts; lärares undervisningspraktik.  

 

Nicolini (2012) skriver att praktikteorier har intresse i en social kontext som centralt innehåll. 

I och med detta blir makt, konflikt och teori av intresse att titta på i undersökningar rörande 

praktikarkitekturteorier. Det centrala i dessa teorier blir därför VAD som utövas (handlingar), 

och motivationen bakom detta, snarare än VEM som utför något poängterar Nicolini. I en 

undervisningspraktik blir därför en utförare av dessa handlingar lärare och eleverna deltagare 

(Langelotz 2014). Vidare är menings- och identitetsskapande resultaten av 

praktikarkitekturteori, och Nicolini (2012) påstår att genom att se olika organisationer och 

institutioner ur en praktikarkitekturvy kan en förståelse ges för hur organisationen eller 

institutionen är uppbyggd. Genom en analys ur ett praktikarkitekturteoretiskt perspektiv av 

olika lärares undervisningspraktiker kommer skolans undervisningspraktik inom ämnet att 

förstås.  

 

Sayings, doings och relatings är de handlingar som praktikarkitekturteori baseras på. Sayings, 

doings och relatings är beroende av och påverkas av varandra konstant i praktiken. De olika 

handlingarna går att särskiljas från varandra för att analyseras, men de är också beroende av 

varandra. Makt, konflikt och teori ges uttryck i sayings, doings och relatings (Kemmis, Mahon, 

Francisco och Lloyd 2017). Konflikter uppstår exempelvis, när handlingarna inte interagerar 

med varandra. De olika handlingarna sayings, doings och relatings påverkas i sin tur av tre 

olika arrangemang. De tre arrangemangen (kulturellt-diskursiva arrangemang, materiellt-

ekonomiska arrangemang och social-politiska arrangemang) påverkas av den sociala och 

kulturella kontext som handlingarna (sayings, doings och relatings) utförs i (Kemmis et al. 

2017). Alltså, kan de förhållanden som påverkar en persons handlingar se olika ut i olika 

kontexter. En lärares undervisningspraktik kan så ledes se olika ut beroende på vilken skola 

denna arbetar eller med vilken elevgrupp. De olika handlingarna används för att ge en vidare 

bild till hur arrangemangen påverkar möjliggörande och hindrande faktorer i en persons praktik. 

 

Sayings syftar i utbildningsvetenskapliga sammanhang till vad läraren säger sig vilja göra 

(Kemmis 2012). Sayings är beroende av kulturellt-diskursiva arrangemang, det vill säga det 

språk som läraren använder i klassrummet eller när denne talar om sin praktik. Ett exempel på 

ett sayings är läraren tror att eleverna är motiverade under ett specifikt moment. Ur detta sayings 

kan kulturellt-diskursiva arrangemang rörande elevers motivation synliggöras, vilket påverkar 

möjliggörandet eller hindrandet av inkluderingen av detta moment i lärarens 

undervisningspraktik. 

 

Doings ser till lärarens handlingar i praktiken, alltså vad läraren gör för aktiviteter i sitt 

klassrum. Doings syftar till materiellt-ekonomiska arrangemang vilket är de fysiska faktorer 

som gör praktiken möjlig (till exempel skolans organisation och ekonomi). Ett exempel på ett 

doings är att läraren väljer att använda ett specifikt läromedel i sin undervisningspraktik för att 

det finns tillgängligt på skolan. Här kan bland annat tillgänglighet av läromedel ses som ett 
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materiellt-ekonomiskt arrangemang som påverkar möjliggörande eller hindrande av 

inkludering av läromedel i lärarens undervisningspraktik.  

 

Schatzki (2002 s.77, se Kemmis 2012 s.888) formulerar definition av praktiker enligt följande 

och visar därigenom förhållandet mellan sayings och doings:  

 

… practices are organized nexuses of actions. This means that the doings and sayings 

composing them hang together. More specifically, the doings and sayings that compose a 

given practice are linked through (1) practical understandings, (2) rules, (3) a teleoaffective 

structure, and (4) general understandings. Together, the understandings, rules and 

teleoaffective structure that link the doings and sayings of a practice form its organization. 

 

I Schatzkis (2002 se Kemmis 2012) formulering syns det att det är flera faktorer som påverkar 

förhållandet mellan sayings och doings, samt att dessa ofta är vad gruppens utövare i praktiken 

håller sig till.  

 

Vidare, syftar relatings till social-politiska arrangemang vilket är de förutsättningar som 

makthavare (till exempel rektor eller Skolverket) ger till de som utövar praktiken - lärarna. Ett 

exempel på ett relatings är när en lärare hänvisar till läroplanen när denne ger ett exempel på 

ett lektionsupplägg från sin egen undervisningspraktik. Det social-politiska arrangemang som 

då kan synliggöras är förekomsten av skolans styrdokument i denna specifika lärares praktik 

vilket i sin tur möjliggör eller hindrar olika lektionsupplägg i lärarens undervisningspraktik. 

 

I denna studie användes begreppen för de olika handlingarna och arrangemangen för att 

analysera den undervisningspraktik där svenska som andraspråkslärare använder sig av digitala 

verktyg. Genom att använda sig av praktikarkitekturteori ville jag fånga: vad som kännetecknar 

svenska som andraspråkslärares undervisningspraktik när det gäller användandet av digitala 

verktyg samt vilka möjligheter och hinder ser svenska som andraspråksläraren med att och för 

att inkludera digitala verktyg i sin undervisningspraktik för att uppnå det läroplanen säger.  
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METOD 
I denna studie användes kvalitativa intervjuer (också kallade semistrukturerade intervjuer) med 

två svenska som andraspråkslärare för att undersöka lärarnas undervisningspraktik. Bryman 

(2011) skriver att den huvudsakliga uppgiften i en kvalitativ forskningsmetod är att förstå någon 

annans perspektiv, i detta fall de två svenska som andraspråkslärarna, vilket gör en kvalitativ 

intervju passande.  

 

Ett samtal mellan flera personer och en kvalitativ intervju kan jämföras, med skillnaden att en 

kvalitativ intervju har ett bestämt syfte (Kihlström 2007a). I en kvalitativ intervju vill den som 

intervjuar “ha detaljerade och fylliga svar” (Bryman 2011 s.413). När kvalitativa intervjuer 

används som redskap kan spontana frågor ställas på det respondenten säger för att få ut mer 

information, men det är också en fara i att samtalet kan “sväva iväg”. Det var därför viktigt att 

intervjuaren ledde samtalet i rätt riktning, utan att ställa ledande frågor eller kommentarer. I 

denna studie skapades en intervjuguide (se Bilaga 1) med frågor för att leda samtalet i rätt 

riktning (Kihlström 2007a) men den sågs mer som en vägledning och som flexibel i fråga om 

frågornas ordning i de intervjuerna (Bryman 2011).  

 

Praktikarkitekturteori är en teori menad för observation. Då klassrumsobservationer inte var 

möjliga för denna studie, valde jag istället intervju som metod. Klassrumsobservationer var inte 

möjliga på grund av en rad faktorer, till exempel att de lärare som fanns att tillgå inte hade 

möjlighet för mig att observera i deras klassrum samt att det fanns ett intresse från mig och mitt 

syfte av att veta lärarnas motivationer bekom de val de säger sig göra i klassrummet. Fokus för 

intervjuerna blev därför att få lärarna att beskriva sin undervisningspraktik.  

 

Urval 

Det urval som skett för denna undersökning är ett så kallat bekvämlighets-urval, det innebar att 

lärarna (Annie och Björn) som intervjuats redan var kända av mig som intervjuar. Det var även 

känt att dessa använde digitala verktyg i sin undervisning i ämnet svenska som andraspråk. 

Båda arbetar på en större skola där ungefär 25% av skolans elever läser svenska som 

andraspråk.  

 

Annie är en yngre lärare som tog examen för mindre än fem år sedan. Annie säger själv under 

intervjun att hon är intresserad av olika digitala verktyg. Hennes undervisningsgrupper består 

av en grupp elever per årskurs, i grundskolans årskurs 7–9 där svenska som andraspråksämnet 

läses som motsvarighet till svenskämnet. Hennes elever har varit i Sverige olika lång tid.  

 

Björn är en medelålders lärare som har varit verksam i mer än 20 år. I intervjun säger sig Björn 

använda digitala verktyg av olika varje lektion. Hans undervisningsgrupp består av en så kallad 

förberedelseklass. Förberedelseklassen är flexibel, vilket här betyder att när eleverna kan 

tillräckligt med svenska för att klara sig i den ordinarie undervisningen, slutar de i 

förberedelseklassen. I förberedelseklassen läser elever alla ämnen men med fokus på att 

utveckla svenska (genom svenska som andraspråksämnet) och gruppen består av 10–15 elever. 

Både Annie och Björn har alltid var sin elevassistent närvarande under sina lektioner. 
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Genomförande 

Innan intervjun startade togs en intervjuguide fram utifrån syftet och studiens frågeställningar. 

Frågeställningarna användes som riktlinjer vid intervjuerna och spontana följdfrågor som jag 

kom på vid intervjuerna förbereddes inte. Dessa följdfrågor var framförallt till för att få fram 

mer information och förtydligande från respondenterna till intervjuaren. 

 

Intervjun började med att respondenten fick ta del av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

krav. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon, för att sedan transkriberas. Transkriberingen 

av intervjuerna skedde snarast efter intervjutillfällena. Under de två intervjuerna fördes även 

anteckningar av mig om ämnen som kunde kopplas tillbaka till under intervjun och diskuteras 

mer senare under intervjuerna. Dessa anteckningar inkluderade till exempel namn på olika 

digitala verktyg som jag ville att respondenten skulle beskriva ytterligare. Anteckningar fördes 

sedan in av intervjuaren tillsammans med den redan transkriberade intervjun för att ha de olika 

anteckningarna samlade. 

 

Empirin kategoriserades och analyserades utefter den analysmodell som presenteras i avsnittet 

Analys.   
 

Etik 

I denna studie har Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning tagits i beaktande i planering, insamling och analys av material. 

Innan intervjuerna startade blev respondenterna informerade om studiens syfte 

(informationskravet) och att de kunde dra tillbaka sitt medgivande innan examensarbetet 

publicerades och att deras data då skulle ha raderats (samtyckeskravet). Respondenterna blev 

informerade om att deras delaktighet i studien är anonym, och att deras namn i studien byts ut 

mot ett fiktivt (konfidentialitetskravet). Likaledes blev respondenterna informerade om att 

inspelade intervjuer skulle komma att förstöras efter det att de blivit transkriberade. 

Respondenterna fick likaså lämna sitt medgivande när inspelning påbörjats. Till sist blev 

respondenterna informerade om vad den information som insamlats skulle användas till, det vill 

säga till denna studie och endast denna (nyttjandekravet).  

 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) har tagits i beaktning för att skydda de personer som är involverade i studien 

från att påverkas negativt av den eller bli igenkända. Information som framkommit i de olika 

intervjuerna har anonymiserats, vilket i denna studie betyder att namn på elever och kollegor, 

platser samt andra igenkännande faktorer har fått fiktiva namn.   
 

Reliabilitet och validitet 

I denna studie har reliabiliteten, studiens tillförlitlighet, försökt stärkas genom att intervjuerna 

har spelats in. Detta stärker reliabiliteten eftersom det är mer troligt att lärarnas utsagor 

transkriberas ord för ord.  Detta gjordes för att minska risken att mina egna åsikter och 

erfarenheter kommer med i anteckningar eller att information missas (Kihlström 2007b) samt 

för att respondenterna skulle få möjlighet att bekräfta att det är deras verklighet som blivit en 

del av denna studie (Bryman 2011). Att respondenten berättar om något som han eller hon har 

erfarit kan detta ses som mer tillförlitligt (Kihlström 2007a). Jag som undersökare har gjort 

denna typ av intervjuer förut vilket påverkar dess reliabilitet positivt (Kihlström 2007b). Då 

denna studie endast har förts av en person har interbedömarreliabilitet bortsetts ifrån. Dock har 

resultaten diskuterats med andra som varit insatta i arbetets analysfas, vilket kan ha påverkat 
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reliabiliteten positivt. Vidare har även Bryman (2011) anser att det är svårt att replikera 

kvalitativ forskning då olika sociala miljöer påverkar resultatet och utförandet.  

 

Validiteten, studiens giltighet, i denna studie har stärkts genom att studien har förhållit sig nära 

till en beprövad teori: praktikarkitekturteori. Validiteten för studien har även stärkts i och med 

att intervjufrågorna är utformade och håller sig inom ramarna för studiens syfte. Tidigare 

forskning inom ämnet har även valts ut för att kunna styrka eller motbevisa studiens resultat, 

vilket även det påverkar studiens validitet (Bryman 2011). Kommunicerbarheten i studien har 

prövats genom att andra har fått läsa materialet. Exempelvis har respondenterna i studien läst 

igenom transkriberingen innan den färdigställs.  

 

Analys 

Praktikarkitekturteoretisk teoribildning har legat till grund för analysen och bearbetningen av 

det insamlade materialet som är i form av transkriberade lärarintervjuer. Empirin analyserades 

efter praktikarkitekturteorins centrala termer sayings, doings och relatings tillsammans med de 

olika arrangemangen: kulturellt-diskursiva arrangemang, materiellt-ekonomiska arrangemang 

och social-politiska arrangemang. Praktikarkitekturteorin och de olika arrangemangen hur 

olika element i en praktik relaterar till varandra. De olika arrangemangen visar vad som 

möjliggör och hindrar inkludering av digitala verktyg i svenska som andraspråkslärarnas 

undervisningspraktik. 

 

 
 

(Individual’s) practice (Societal) arrangements 

Sayings Men jag tror att de lär sig mer om de tränar språket på 

olika sätt. 

Personlig åsikt 

(kulturellt-diskursivt 

arrangemang) 

Doings En vanlig lektion. Det är ju lite olika jag kan inte säga 

att jag har digitala verktyg med på varenda lektion. 

Jo, det kan jag faktiskt. Det har de om jag tänker 

Google översättning och Google bild. För att kunna 

hänga med i undervisningen så har de ju faktiskt med 

digitala verktyg jämt. 

Stödjande resurser i 

digitala verktyg 

(materiellt-ekonomiskt 

arrangemang) 

Relatings [Om läraren väljer att de ska använda sig av digitala 

enheter i undervisningen] Nej, det är nog ett val, dels 

som jag gör men även som skolan redan har gjort. 

Förstår du? Om alla elever får en iPad i handen, då 

ser man till att använda den. 

Huvudmannen tycker 

att digital teknik bör 

användas (social-

politiskt arrangemang) 

 
Tabell 1. Analysmodellen är en förenklad version av tabeller hos Kaukko och Wilkinson (2018 ss.7–8 se tabell 1–

3). 
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RESULTAT 
I analysen av intervjuerna och i resultatavsnittet användes teman som framstod ur empirin för 

att besvara de båda frågeställningarna. Dessa inkluderade 1) det dagliga användandet av digitala 

verktyg samt 2) hur verktygen möjliggör och hindrar eleverna i lärarnas undervisningspraktik 

men även 3) hur de digitala verktygen möjliggör och hindrar lärarna i undervisningspraktiken. 

Fenomenen kommer därför att presenteras och kommenteras i detta avsnitt. Resultatavsnittets 

upplägg är inspirerat av hur Kaukko och Wilkinson (2018) framför sitt resultat med hjälp av 

den teoretiska ram som är gemensam för deras och min studie. 

 

Dagligt användande av digitala verktyg 

Både Annie och Björn uttrycker en oro gentemot att vara beroende av digitala enheter och 

digitala verktyg i sina egna undervisningspraktiker. Annie, säger till exempel att hon inte litar 

fullt ut på tekniken i följande sayings: 

Dels för att tekniken, jag litar inte alltid på tekniken. Jag gör inte det. Ibland strular det 

faktiskt.  

Trots denna farhåga använder Annie sig av digitala verktyg varje lektion. Björn uttrycker också 

en farhåga, nämligen när faktorer utifrån, så som strömavbrott eller att datorn slutar fungera, 

påverkar undervisningen och vad de i så fall skulle göra:  

Och ibland så tänker jag såhär: Ja, men vad händer om strömmen skulle gå?  

Han menar i sitt sayings att de idag är bundna till de digitala verktygen i sitt dagliga arbete, till 

exempel har skolan inte lexikon på alla språk som eleverna talar.  

 

I intervjun med Björn identifieras ett doings där Björn påstår att digitala verktyg är en del av 

nästan varje lektion och utan digitala verktyg skulle hans elever ha det mycket svårare: 

En vanlig lektion. Det är ju lite olika jag kan inte säga att jag har digitala verktyg med på 

varenda lektion. Jo, det kan jag faktiskt. Det har de om jag tänker Google översättning och 

Google bild. För att kunna hänga med i undervisningen så har de ju faktiskt med digitala 

verktyg jämt. 

Björns identifierade doings är ett exempel på bild och översättning som stödjande resurser i 

hans undervisningspraktik. Björn ser att bilder och möjligheter till översättning bidrar till 

elevernas förståelse av texter och de ämnesområden som de behandlar under lektionen. Annie 

nämner något liknande, och även i hennes undervisningspraktik är digitala verktyg en del av 

den vardagliga praktiken. 

 

I ett av Annies identifierade relatings förekommer det också att lärarna till viss del inte väljer 

själva att digitala verktyg ska användas i undervisningen. Förutom formuleringar i den aktuella 

läroplanen Lgr11 rev. 2018 ger eller lånar huvudmännen ut digitala enheter så som iPads eller 

datorer till eleverna: 

Nä det är nog ett val, dels som jag gör men även som skolan redan har gjort. Förstår du? 

Om alla elever får en iPad i handen då ser man till att använda den också.  
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Vidare gör Annie ytterligare relatings i relation till läroplanen, Lgr11 rev. 2018: 

Alltså dels att de skall veta hur man använder det för det för det finns ju i Lgr11 att de skall 

kunna använda digitala verktyg. Att de skall kunna använda bilder exempelvis när vi har 

presentationer att bild skall gå ihop med text så att de har en text och sen en helt galen bild 

som inte passar ihop med texten. Så det är mycket sånt hur bild samspelar med text och 

ljud och det kan vara när jag säger ljud då kan det vara så att man jobbar med någon låt text 

då skall man kunna samspela det att det samspelar mellan ljud, text och bild. Så det är typ 

det man kollar på men jag tror inte att det alltså man sätter ju inte betyg på hur väl du 

använder digitala verktyg.  

I detta relatings framkommer det att läroplanen är en anledning till att Annies elever använder 

sig av multimodala arbetssätt och att digitala verktyg framkommer i hennes undervisning. Hur 

eleverna använder sig av multimodala arbetssätt eller hur väl eleverna använder sig av digitala 

verktyg ser både Annie och Björn som mindre viktigt, eller inte avgörande för elevernas betyg. 

Att använda digitala verktyg blir istället ett roligare arbetssätt för eleverna att visa vad de kan 

samt för att stötta eleverna med ordförråd och förståelse, menar de.   

 

Ovanstående sayings, doings och relatings har blivit identifierade i intervjuerna påtalar ett 

dagligt användande av digitala verktyg i dessa lärares undervisningspraktik och dessa är 

baserade på olika arrangemang. De kulturellt-diskursiva arrangemang som hindrar att lärarna 

kan använda sig av digitala verktyg är bland annat deras oro för att strömmen skulle gå eller att 

datorn skulle gå sönder (teknikstrul). Materiellt-ekonomiska arrangemang möjliggör istället 

användningen av digitala verktyg dagligen då vi via Björns identifierade doings kan urskilja ett 

behov av den stöttning som eleverna kan finna i digitala verktyg. De digitala verktygen ger 

tillgång till resurser, så som bildstöd via exempelvis Google Bild samt digitala lexikon, vilket 

Björn ser som en nödvändighet i sin undervisningspraktik. Dessa resurser finns inte i samma 

utsträckning att tillgå i fysisk form, till exempel har skolan inte lexikon på alla de språk eleverna 

behöver. De social-politiska arrangemang som möjliggör det dagliga användandet av digitala 

verktyg är att en myndighet (Skolverket) har fattat beslutet om att inkludera användande av 

digitala verktyg och multimodalitet i ämnet svenska som andraspråk i läroplanen Lgr11 rev. 

2018. Utifrån detta beslut har huvudmannen beslutat att eleverna ska få iPads, vilket ger följden 

att Annie känner att eleverna ska använda iPads i hennes undervisningspraktik. 

 

De digitala verktygens möjliggörande och hindrande för eleverna i 
lärarnas undervisningspraktik 

Lärares undervisningspraktik består dels av de val som lärarna gör med enskilda elever, 

elevgrupper och läroplan när de utformar lektioner. Följande avsnitt kommer presentera den 

analys som utförts på empirin och där de sayings, doings och relatings har identifierats som 

berör elevperspektivet i undervisningspraktiken.   

 

Björn säger i ett sayings att elevernas tävlingsinstinkt bidrar till att eleverna försöker gå 

igenom övningarna fort, vilket Björn tror påverkar deras lärande negativt: 

Jag tror, alltså, den här snabba in in in in. ”Jag hinner inte reflektera innan det kommer ett 

nytt ord eller ett nytt ord och jag svarar fel på den men jag tar ett nytt ord istället för att 

stanna upp och sen vad var det som var rätt här nu. För att jag måste få skynda igenom det 

för att få se hur många rätt jag fick denna gången stället för att stanna upp och vad var det 

som inte var rätt här nu. För att jag måste forcera igenom det och se hur många rätt fick jag 

den här gången. Ja, men nu gör vi om det så skall vi se om jag kan få ännu mera rätt.” Det 

blir viktigare än att verkligen stanna upp och tänka efter: ”vad var det som det här ordet 

betydde egentligen eller varför kan jag inte skriva sjukhus här utan det skall vara sjukhuset 

vad är det som gör det?” Det är nackdelen med detta också. 
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Alltså är Björns uppfattning att tiden för reflektion över elevernas egna svar när de gör vissa 

övningar digitalt, blir mindre vilket påverkar elevernas språkinlärning. Istället för att spendera 

mer tid vid att fundera över vilket svar som passar bäst, behöver övningen gå fort för att eleverna 

ska kunna vinna och eleverna läser inte igenom ordentligt, befarar han.   

 

Björn berättar att hans elever är vana vid digitala verktyg och digitala enheter redan när de 

kommer in i klassrummet för första gången:  

De lär sig snabbare än vad jag gör och om det är någonting nytt så kan jag visa dem men 

många gånger så fixar de det själva. Men sen är det ju så att tekniken kan krångla. Att deras 

lösenord kanske inte fungerar eller att just den programvaran som behövs för att öppna den 

sidan, den har inte eleverna så då är det ju inte elevernas teknik vana eller teknikkunskap 

som är problemet utan då är det alltså yttre faktorer som spelar in som inte vi kan påverka 

då får vi gå ner till [it-pedagogen] och ber honom fixa det och han brukar kunna fixa det 

mesta. Men alltså jag upplever inte att eleverna har problem med just med att kunna 

använda det. De är ju uppvuxna med detta mer eller mindre. 

Eleverna är som Björn säger, uppväxta med digitala enheter och har därför skapat en 

medvetenhet kring detta sedan de var små. Björn uppfattar (sayings) att problemet är större hos 

honom själv och vissa av hans kollegor. Enligt honom tar det mer tid för honom att sätta sig in 

i ett verktyg, jämfört med eleverna.  

 

Björn nämner att elevernas digitala enheter även dem är distraherande och att detta är ett stort 

problem bland eleverna. Det händer att eleverna gör saker de inte är menade att göra med sina 

enheter, exempelvis tittar de film: 

[Det är] en oerhörd distraktion. Alltså det blir ju det är det verkligen! Det tar bort fokus 

från det vi gör i skolan och det jag vet inte riktigt jag ibland kan man känna att man för en 

ojämn kamp mot någonting som är så mycket häftigare. En film med action i [gör 

pistolljud] det händer hela tiden mot en lärare som står och leder en lektion och elever som 

pratar en i taget, det är ju så långsamt så dessutom kan de inte prata riktigt heller så jag 

förstår inte vad dem säger. 

Här framträder ett synsätt (sayings) om att eleverna stundtals använder digitala verktyg till att 

se på film, vilket inte är vad lektionen syftar till och ur detta sayings kan en frustration hos 

Björn identifieras. Även Annie nämner detta men hennes elever använder sig mer av sociala 

medier under hennes lektioner för distraktion istället för film. Hon menar att ibland tar elevernas 

sociala medier överhanden och stundtals fokuserar eleverna mer på sina sociala medier under 

lektionstid än på lektionen och lärandet i sig.  

 

Björn nämner att variation är en viktig del i undervisningen eftersom han menar att eleverna då 

blir mer motiverade till att arbeta och lära sig. Han menar i det nedan identifierade sayings att 

de digitala verktygen är bidragande till variationen i hans egen undervisning: 

Men jag tror att de lär sig mer om de tränar på språket på många olika sätt. Man får många 

olika texter så det tror jag bidrar till samtidigt så blir det lite olika. Det ökar motivationen. 

Det är lite skojigare att sitta och trycka på knappar och se att det händer någonting än att 

bläddra i en bok. Det är ju så att en elev som går in i ett klassrum kommer oundvikligen att 

lära sig någonting.  

Att repetera ett område flera gånger känner både Annie och Björn är viktigt i undervisning 

med andraspråkselever, och även att repetera på flera olika sätt. Repetition tycker lärarna 

möjliggörs i de olika digitala verktygen som existerar i deras undervisningspraktik:  
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Sva-elever behöver repetition hela tiden och du behöver repetera samma sak igen om och 

om igen under en lektion och då blir det väldigt bra när man har fått lyssna på ett klipp och 

få göra det här quizet efteråt. Då tror jag att det sitter på ett annat sätt också.  

I ovanstående doings pratar Annie om tjänsten Studi som hon (och även Björn) använder som 

komplement till sina egna genomgångar och som även eleverna har tillgång till. Genom att hon 

har ett quiz efteråt har hon också möjlighet till att se hur mycket av det de har gått igenom som 

eleverna förstår och inte, samt vad de behöver öva mer på, anser hon. Quizet, informerar hon, 

bidrar också till ännu ett tillfälle då eleverna får repetera det de har lärt sig. Påståendet blir sedan 

ett sayings där Annie visar en övertygelse om att repetition bidrar till att eleverna lär sig.  

 

En möjlighet, eller fördel som Björn ser hos sina elever när de arbetar med digitala verktyg är 

att eleverna känner sig mer motiverade till att lära. Detta visar sig bland annat i att de utvecklar 

tävlingsinstinkter och kan göra om övningen flera gånger för att få ett bättre resultat, tänker 

Björn: 

Det blir ju en större variation på sätt att lära sig och till exempel Lexia eller alla de här 

övningarna där man ska repetera och träna och befästa. Det blir ju säkerligen mycket 

roligare för eleverna när de får sitta vid en dator och det blir mera, ska jag säga, neutralt. 

Det är ju ingen man kan skylla på: ”du rättade fel eller du är snäll mot en elev.” Eleverna 

accepterar om en dator säger att det var fel, mer än om jag säger att det var fel. ”Ja, men jag 

glömde bara de prickarna där eller jag glömde den bokstaven. Det måste jag få rätt för.” 

Det säger man inte till en dator utan då gör man om det. Och det sporrar många elever 

också. Jag måste klara hundra procent rätt. 

Ur detta doings kan arbetet med digitala verktyg ses som mer objektivt för eleverna, och därmed 

bli mer rättssäkert, tror Björn.  

 

Annie som använder sig av det digitala verktyget Kahoot i sin undervisning såg en liknande 

motivation hos sina elever: 

Jag använder Kahoot när vi ska spela. Det kan vara att vi tränar på grammatik och då får de 

en fråga: vad är ett verb? Och då har de ju trettio sekunder på sig att svara då. Om det är 

kring verb eller substantiv då gör vi det via Kahoot för då blir det ju lite roligare också. 

I Kahoot får eleverna tävla mot varandra enskilt, eller i lag. Eleverna får i ovanstående 

identifierade doings olika alternativ till frågan som de ska svara på och de får olika poäng 

beroende på hur snabbt det går, samt om de svarar rätt eller inte. Utöver att Annie använder sig 

av verktyget vid grammatikundervisning, använder hon sig av det för att repetera det som har 

diskuterats under tidigare lektioner. När Annie använder sig av Kahoot i sin 

undervisningspraktik blir det en sorts repetition för eleverna och Annie kan se hur eleverna har 

följt lektionen.  

 

Även samarbete är en möjlighet som Björn ser i att arbeta digitalt vilket har identifierats i 

följande doings:  

Den kan man ju sitta två och två och diskutera. Vad tycker du skall vi ta den eller ska vi ta 

den? Ja, vi tar den. Då kan man också göra den själv men att göra den själv ger inte så 

mycket som att diskutera med någon annan tex någon som kan lite bättre.  

Att arbeta tillsammans, är en del i den genrepedagogik som både Annie och Björn har 

implementerat i sin undervisning. Genrepedagogiken har sitt ursprung i den sociokulturella 

teorin och det är betydelsefullt att lära tillsammans. De digitala verktygen syns därför bidra till 

en praktik som kännetecknas av både samarbete och individualisering.   
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Annie menar att de digitala verktygen bidrar till en tidsbesparing hos eleverna, då de kan 

utnyttja lektionen bättre. Hon fastslår i ett identifierat doings att eleverna alltid har med sina 

iPads, men att de lätt glömmer annat material:  

Det är smidigare också för att har de sina iPads och vi använder Google Classroom så har 

de ju Google Documents. De skriver det och det sparas. Då behöver de inte leta efter sina 

papper, eller jag vet inte vart jag har lagt den, eller jag måste gå ner till mitt skåp och då 

förlorar de en massa tid på det. Det är smidigare och så blir de ett röd markerat ord så kan 

de gå tillbaka och titta på stavningen så det är också väldigt smidigt. Så det är det vi 

använder och alla planeringar ligger på Google Classroom. Veckoplaneringen ligger där så 

då måste de använda det. 

Flera av de digitala verktyg Annie och Björn använder är gratis, vilket innebär ytterligare 

uttryckta fördelar. Att de olika verktygen också har olika fokus, till exempel skrivande, 

grammatik eller ordförråd, ses som att de digitala verktygen bidrar till en mer varierad 

undervisning vilket Björn ser som en viktig del av undervisningen.   

 

Både Annie och Björn använder sig av digitala verktyg när de arbetar med ordförståelse med 

sina elever. Det gör dem till exempel genom Hej Svenska, Lexia, och digitala lexikon. Dessa 

verktyg känner de båda lärarna påverkar deras elever positivt: 

Björn: Det är ju lite avkopplande men samtidigt så lär dem sig och den [Hej Svenska] finns 

som sagt i olika, och den har dem på sina paddor också som de kan jobba med själva om 

dem vill.  

Ovanstående doings visar att Björns elever spenderar tid de får över på lektionen (istället för 

extrauppgifter) med olika ordförståelseappar men även rasterna vilket han ser som att eleverna 

är motiverade.  

 

Björn använder videor tillsammans med bilder för att stötta eleverna när de lär sig nya ord. 

Detta multimodala arbetssätt är stöttande för andraspråkseleverna då de får samma sak förklarad 

för sig på flera olika sätt, säger han: 

Då kan jag ju stoppa videon sen och sen pratar de om flyttblocken. Här tror jag hade någon 

bild på något flyttblock. Där stoppade jag. ”Detta, vad hetta detta nu? Ja, just det, flyttblock 

hette det,” så spelar man upp och då stoppar man efter de har pratat och frågar: ”vad var det 

det hette? Ja, just det ni hade det på pappret. Det hette flyttblock. Det är skärgård. Det är 

sund. Det är elkraftverk och så vidare.” Så kan man jobba med ord och begrepp. 

Tillsammans med papper och digitalt. 

I det doings ovan beskriver Björn när använder han sig av videor via Digital Pedagogik för att 

synliggöra samma sak på olika sätt, men också för att repetera det Björn och hans elever tidigare 

diskuterat under lektionen. Eleverna får utöver stöttning i form av videor, stöttning i form av 

bilder som han ger dem.  
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Annie låter i sin tur sina elever använda sig av multimodala presentationer vilket möjliggörs 

genom digitala verktyg så som Keynote eller Google Presentationer. 

De gör en presentation mycket roligare och intresseväckande det är ju roligare när man har 

en presentation där man har en Keynote än att man får än att de håller i en bok och dem 

skall ha en bokpresentation och de bara visar boken. Det tror jag att dem blir hjälpa av och 

sen tror jag att just när vi har och är inne på presentationer och jobbar med det så finns det 

de elever som är så extremt nervösa när vi ska ha muntliga presentationer. Och har du en 

presentation har du någonting bakom dig som man kan kolla på så blir dem mindre nervösa 

också. Och det har dem sagt också att då blir inte all fokus på mig utan då kan man faktiskt 

visa lite annat.  

I ovanstående doings menar Annie att det är stöttande för svenska som andraspråkselever som 

kan vara osäkra på språket att ha en presentation. Då har de andra eleverna något annat att 

fokusera på och eleven som presenterar har stöd i sin presentation. 

 

Annie berättar om en kollega som i diskussioner med Annie, sagt att hen inte vill låta eleverna 

använda sig bara av digitala verktyg med hänvisning till att eleverna inte ska förlora förmågan 

att skriva. Under nationella prov behöver eleverna kunna skriva för hand och även senare i livet, 

säger Annies kollega. Annie håller med om detta, samtidigt som hennes elever skriver en större 

del av sina arbeten med hjälp av digitala verktyg och digitala enheter. Genom att eleverna 

använder sig av exempelvis Google Classroom och dess olika funktioner, menar Annie att de 

stöttas i sitt skrivande, och hon finner det lättare att se till varje elev och dess utveckling. De 

stöttning de får är bland annat i form av ordbehandlingsprogram, och att allt material är samlat 

på ett ställe, och tillgängligt hela tiden. Ett doings där digitala verktyg och att skriva för hand 

jämförs, blir sedan ett relatings då Annies kollega syftar vidare på de standardiserade test 

(nationella prov) som infaller i årskurs 9. 

 

De sayings, doings och relatings som blivit identifierade ovan är beroende av olika 

arrangemang som möjliggör eller hindrar digitala verktygs inkludering i 

undervisningspraktiken. De kulturellt-diskursiva arrangemang som har identifierats som 

möjliggörande för eleverna gällande inkludering av digitala verktyg i svenska som 

andraspråksundervisning är enligt lärarna att elevers tävlingsinstinkt ökar, att elevers 

motivation ökar när de arbetar med digitala verktyg samt att nyanlända elever redan har en vana 

vid digitala enheter när de kommer till Sverige. De kulturellt-diskursiva arrangemang som 

hindrar inkludering i undervisningspraktiken för eleverna är bland annat elevers distraktion av 

det som finns tillgängligt vilket bidrar till ett fokus på andra saker än vad läraren vill, samt att 

Björn upplever att elevernas tid för reflektion kring det eleverna bör lära sig i verktyget är för 

kort. Vidare innebär de materiellt-ekonomiska arrangemang som möjliggör inkludering av 

digitala verktyg i undervisningspraktiken för eleverna: tidsbesparing hos eleverna då allt 

material finns på iPaden, en varierad undervisning på grund av stort utbud av resurser, en 

objektivitet i fråga om rättning, möjlighet till repetition på olika vis (också på grund av utbudet) 

samt möjligheter till samarbete. De social-politiska arrangemang som istället hindrar 

inkludering av digitala verktyg i undervisningspraktiken för elever blir de nationella proven i 

årskurs 9 som är tillåtna att genomföras med hjälp av penna och papper på skolan.  
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Lärares inkludering av digitala verktyg i sin undervisningspraktik 

Detta avsitt fokuserar på de förtjänster och svagheter de två lärarna själva uttrycker påverkar 

dem i deras undervisningspraktik. En förtjänst är att många av de digitala verktygen är lätt 

tillgängliga och bidrar till tidsbesparing hos lärarna när det kommer till att skapa uppgifter åt 

eleverna, vilket Björn identifierar i ett doings: 

Fördelen då, det är ju lite roligare och det är ju också lättare att individualisera det är det ju 

också. Och variationen blir så stor också. För mig så är det ju en fördel också för att jag 

behöver ju inte göra alla övningarna. Jag behöver uppfinna allting en gång till. Man hade en 

ide om att när man började jobba som lärare att jag sparar detta för detta kan jag använda 

nästa år igen. Delvis ja men man får nästan göra om allting men man kan ju utgå ifrån det 

man hade förra året men det går inte att tro att jag har gjort den här en gång så nu kan jag 

använda den i fem år eller i tio år. Utan man får hela tiden göra om utifrån elevgruppen eller 

eleven man har och anpassa och då har man ett digitalt verktyg som kan anpassa eller hjälper 

mig att plocka fram övningar det är ju en jättefördel och sparar jättemycket tid för mig.  

En nackdel som Björn ser med digitala verktyg, är att utbudet för appar och andra digitala 

verktyg som går att använda i andraspråksundervisningen är stort. Det är svårt att få tid till att 

utforska det som existerar, men även till att använda dem i undervisningen vilket framkom i 

följande doings: 

Ja, sen så finns det jätte-, jätte-, jättemycket appar och det finns program och det finns 

mycket digitalt men ibland så blir det för mycket.  

Han uttrycker också i ett annat identifierat doings att det kan vara svårt för honom själv att hålla 

reda på de digitala verktyg som han har testat och de han tycker fungerar bra i hans 

undervisning: 

Det är nackdelen att det är så mycket att hålla reda på. 

Så även om de digitala verktygen bidrar till en variation och skapar möjligheter i 

undervisningen, tycks det stora utbudet bli ett hinder för lärarna, då det blir för mycket att 

komma ihåg samt att både Annie och Björn känner att de har för lite tid till att utforska de 

digitala verktygen som finns.  

 

Lärarnas utsagor som berörde inkludering av digitala verktyg i undervisningspraktiken, 

identifierar doings. Dessa doings byggs upp av materiellt-ekonomiska arrangemang. De 

materiellt-ekonomiska arrangemang som möjliggör inkludering av digitala verktyg i 

undervisningspraktiken är att de digitala verktygen är lätt tillgängliga för lärarna, ger 

möjligheter till individualisering och att lärarna ser verktygen som tidsbesparande. De material-

ekonomiska arrangemang som istället hindrar inkludering av digitala verktyg i 

undervisningspraktiken är lärarnas frustration över det stora utbud som existerar. Utbudet, 

menar lärarna, påverkas av att lärarna inte har tid att sätta sig in i verktygen samt att det blir 

svårt att komma ihåg vilka verktyg som existerar, utöver dem som lärarna använder dagligen.   
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Sammanfattning av resultatet 

För att sammanfatta, har ur empirin tre teman inom lärarnas undervisningspraktik används för 

att besvara studiens frågeställningar: 1) det dagliga användandet av digitala verktyg samt 2) hur 

verktygen möjliggör och hindrar eleverna i lärarnas undervisningspraktik men även 3) hur de 

digitala verktygen möjliggör och hindrar lärarnas undervisningspraktik. I dessa svar på frågor 

har olika handlingar (sayings, doings och relatings) identifierats och hur dessa skapas av olika 

arrangemang. De kulturellt diskursiva arrangemang som hindrar de olika projekten är yttre 

faktorer så som lärarnas rädslor för att strömmen skulle gå eller att datorn skulle gå sönder. Det 

som istället möjliggör projekten är de attityder de båda lärarna ser hos sina elever, till exempel 

ökad tävlingsinstinkt och motivation hos eleverna. De materiellt-ekonomiska arrangemang 

som hindrar projekten berör utbudet av digitala verktyg så som tid för att sätta sig in i nya 

verktyg och att komma ihåg nya. Utbudet av digitala verktyg tillhör också de materiellt-

ekonomiska arrangemang som möjliggör projekten, till exempel används utbudet till att skapa 

variation och kan även ses som en nödvändighet för vissa elever. De socialt-politiska 

arrangemang som bidrar till möjliggörande av projekten är Skolverket (läroplanen Lgr11 rev. 

2018) och huvudmannen, men det är också dem som hindrar projekten då de nationella proven 

på skolan skrivs för hand. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer först resultatet att diskuteras i relation till tidigare forskning under 

rubriken ”Resultatdiskussion”. Sedan kommer studiens metodval att diskuteras under rubriken 

”Metoddiskussion”. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att analysera en andraspråksundervisningspraktik där digitala 

verktyg ingår via hur lärare beskriver densamma. För att utreda syftet formulerades 

frågeställningar varav en var: vad kännetecknar svenska som andraspråkslärares 

undervisningspraktik när det gäller användandet av digitala verktyg? Från resultatet kan 

slutsatsen dras att lärare såg inkludering av digitala verktyg som en del av det vardagliga arbetet, 

delvis på grund av de social-politiska arrangemang (läroplan och huvudman) som möjliggör 

inkludering av digitala verktyg i svenska som andraspråksämnet men också på grund av 

kulturellt-diskursiva arrangemang (övertygelse om språkutveckling och motivation hos elever) 

och materiellt-ekonomiska arrangemang (stort utbud av digitala verktyg, tidsbesparande och 

vana av digitala hjälpmedel hos elever). Jag har valt att fokusera mer på de framträdande 

arrangemangen i lärarnas utsagor istället för på de olika handlingarna i detta stycke och i 

resterande del av resultatdiskussionen. Detta grundar sig i att arrangemangen är mer specifika 

då de kommer till möjliggörande och hindrande faktorer för inkludering av digitala verktyg i 

andraspråksundervisningspraktiken. 

 

Den andra frågeställningen för denna studie var: vilka möjligheter och hinder ser svenska som 

andraspråkslärare med att och för att inkludera digitala verktyg i sin undervisningspraktik för 

att uppnå det läroplanen säger? Denna frågeställning innefattar både vad svenska som 

andraspråkslärarna i denna studie så väl som eleverna som deltar i praktiken. Trots att de 

digitala verktygen är inkluderat i lärarnas undervisningspraktik, visar de båda lärarna en oro 

gentemot dem (kulturellt-diskursivt arrangemang). Dessa tendenser stämmer till viss del 

överens med Canole (2012) som i sin studie såg att lärare behövde tid att sätta sig in i digitala 

verktyg för att sedan inkludera dem i undervisningspraktiken (materiellt-ekonomiskt 

arrangemang). Resultatet i denna studie visar likaså att lärare behöver mer tid för att undersöka 

och lära sig nya digitala verktyg.  Tidsbristen andraspråkslärarna i denna studie känner kan i 

sin tur hindra inkludering av vissa digitala verktyg i undervisningspraktik. Däremot visar de 

undervisningspraktiker som analyserats i denna studie till skillnad från lärarna i Petko (2012) 

och Jocius (2013) studier att de har kunskaper inom digitala verktyg, även om eleverna ”kan 

bättre”. Om detta är en bidragande faktor eller ej för inkludering av digitala verktyg i dessa 

andraspråkslärares undervisningspraktiker, visar inte denna studie. Det kan vara så att 

andraspråkslärarna i denna studie inkluderar de digitala verktyg de kan väl i sin 

undervisningspraktik, och att de nöjer sig med detta då det fungerar väl med deras elever, 

snarare än att lärarna testar nya verktyg.    

 

Att digitala verktyg möjliggör individualisering i andraspråkslärarnas undervisningspraktik, är 

även något som Jocius (2013) och Sykes (2017) fann i sina studier. Vidare fann Jocius (2013), 

så väl som Brooker, Lawrence och Dodds (2017) samt Bradley, Berbyuk Lindström och 

Sofkova Hashemi (2017) att motivationen hos eleverna ökade när digitala verktyg inkluderades 

i undervisningen (påtalat av så väl elever och involverade lärare i deras studier), vilket även 

lärarna i min studie såg i sin undervisningspraktik. Det tidigare forskning inte berör är att 

elevernas intresse av att göra annat på sina digitala enheter, så som att se film eller skriva på 

sociala medier, istället för att koncentrera sig på de digitala verktyg som ska användas under 

lektionen, vilket påverkar undervisningspraktiken. Detta fenomen ger utrymme för vidare 
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forskning på elevers koncentration under lektioner där digitala enheter inkluderas. Likaså kan 

förslag på förhållningssätt från lärare i sådana situationer vara ett område att forska vidare inom.      
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Metoddiskussion 

Studiens syfte var att analysera en andraspråksundervisningspraktik där digitala verktyg ingår 

via hur lärare beskriver densamma, och det var då lämpligt att använda sig av kvalitativa 

intervjuer för att ta del av två svenska som andraspråkslärares undervisningspraktik. 

Intervjuerna bidrog till en inblick i svenska som andraspråkslärarnas dagliga arbete där digitala 

verktyg ingår, och det var möjligt att få lärarnas perspektiv på sina egna undervisningspraktiker 

(Bryman 2011).  Lärarna i studien verkade vara intresserade av ämnet och pratade fritt utifrån 

intervjuguiden. Svaren var ofta längre och detaljerade, och intervjuerna kan sägas motsvara 

avslappnade samtal med bestämda syften (Kihlström 2007a).  

 

I analysen var doings mer framträdande än både sayings och relatings. Annie hade färre sayings 

men fler doings och relatings än Björn i relation till studiens syfte. Detta kan bero på hur 

frågorna var utformade, då de båda lärarna uppmuntrades till att ge exempel från sina egna 

undervisningspraktiker vilket belyser lärares handlingar i undervisningspraktiken. Om en 

pilotstudie hade genomförts hade intervjufrågorna kunnat bearbetas för att få en större spridning 

på svaren i relation till sayings, doings och relatings. Att en pilotstudie inte har genomförts kan 

därför ses som en svaghet för studien.  

 

Observation hade kunnat användas som metod då detta är vad praktikarkitekturteori är utformad 

för från början. Dock hade inte anledningarna till varför lärarna i denna studie säger sig göra 

som de gör eller hur lärarna tänker varit lika framträdande vid en observation. 

Klassrumsobservation i kombination med individuella intervjuer med lärarna hade kunnat ske 

för att utreda denna studies syfte, och är även något som rekommenderas om denna studie skulle 

komma att reproduceras. 

 

Urvalet för denna studien, två svenska som andraspråkslärare, påverkar studiens reliabilitet och 

validitet, och ett större urval hade kunnat behövas för att öka studiens reliabilitet och validitet. 

Bryman (2011) diskuterar kvalitativa studiers generaliserbarhet och menar att det ofta inte går 

att generalisera då respondenterna i studien kan ses som representativa för en liten grupp men 

inte för en större population. Exempelvis kan svenska som andraspråkslärarna i studien inte 

jämföras med svenska som andraspråkslärare på en annan skola då även skolor inom samma 

kommun har olika förutsättningar och fokus i sin undervisningspraktik. Vidare, säger Bryman 

att generaliserbarheten i kvalitativa studier snarare påverkas av kvalitén på de slutsatser som 

görs i relation till slutsatser som dragits inom området förut. Då vi genom resultatdiskussionen 

kan se att en stor del av denna studies resultat stämmer överens med tidigare forskning, kan 

resultaten och slutsatserna i denna studie möjligen i viss mån ses som generaliserbara. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide 

• Hur ser din(a) undervisningsgrupp(er) ut i sva? 

• Kan du beskriva en undervisningssituation då du har använt digitala verktyg?  

o Hur såg ert material ut? 

o Vilka var målen med lektionen? 

o Vilka var de långsiktiga målen? 

• Ser du att elevernas kunskaper/förståelse har ökat när ni har använt er av digitala 

verktyg? Kan du ge några exempel på detta? 

• Finns det några speciella kunskaper du vill att eleverna ska få när ni använder er av 

digitala verktyg? I så fall vad? 

• Har du använt digitala verktyg i samband med bedömning av elevernas kunskaper? 

o Vilka och hur? 

• Vad tror du att användandet av digitala verktyg bidrar till i din 

andraspråksundervisning? 

• Vilka möjligheter ser du med digitala verktyg? 

• Vilka hinder ser du med digitala verktyg? 
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