Sammanfattning av svaren på NCs enkät
Digitalisering inom sva och sfi, öppen under maj 2019

Digitaliseringen inom sfi
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Enhet: Antal svar

1 Det mycket svårt för mig att få stöd när tekniken krånglar.
5 Jag kan snabbt och lätt få stöd med IT-relaterade problem.

2

3

1 Vi erbjuder eleverna lite eller inget IT-stöd.
5 Vi erbjuder eleverna mycket IT-stöd.

4

8. Beskriv vilka förutsättningar du och din skola har för att erbjuda
eleverna en undervisning som utvecklar deras digitala kompetens.
89 svar

Vi är med i Vux2.0
Vi har datorer (om än gamla och sega) och lärarna har genomsnittlig datorkunskap. Eftersom vi
enbart har studieväg 3 är de flesta elever lika kunniga eller mer kunniga.
Bra förutsättningar
Bra lärolattform regelbunden utbildning flera gånger i veckan
Vi har datorer i några klassrum, men i vissa klasser är det fler elever än datorer. För mig
innebär det konkret att jag kan använda datorer en gång i veckan, om inte alla är närvarande
och om jag inte vill bära datorer från ett annat klassrum. Vi har ingen it - tekniker som kan hjälpa
vare sig oss lärare eller elever när det strular. Dessutom har eleverna väldigt olika
kunskapsnivåer gällande digital teknik, från väl förtrogna till att inte kunna logga in.
Budgeten är tight, kommunen har sparkrav på flera miljoner och våra möjligheter att köpa in
utrustning är små utöver stipendier och statsbidrag som vi kan använda för det. Vi behöver ett
helhetsgrepp från skolans ledning som ger oss direktiv i hur vi ska satsa på det här
undervisningen och vad vi ska prioritera när det gäller digital kompetens. Vad ska ingå? Hur gör
vi dem digitalt självständiga med t.ex. bank-ID utan att göra intrång i deras privatliv?
I teorin har vi en policy, men den följs inte i praktiken.
Stora förutsättningar, samtliga har en personlig inloggning till Lunis, vi har nomader(nya) som
kan bokas
Vi har iPads och datorer till eleverna. Vi bokar dessa. Arbetar med elever i spår 1 och då utgår
vi först från deras egna mobiler sedan iPads och datorer beroende på vad de kan.
Det har vi inte, då nätet/uppkoppling svajar. Problem blir ”fixade” men återkommer inom något
dygn. Verksamheten skiftar mycket och ofta.
Vissa klasser är ”ipad-klasser”, dvs eleverna lånar en iPad från skolan under tiden som de
studerar i den klassen. Under den tiden får de använda den både hemma och i skolan.
Resterande klasser har tillgång till bokningsbara iPads och laptops.
Utvecklas hela tiden: uppdaterar planen, uppdaterar vad vi lärare behöver kunna samt vilka
hjälpmedel vi behöver mer än dator som vi främst har just nu. Men flera av oss har också platta
och/eller telefon. Vi har rena lektioner och som en invävd del i undervisningen över lag (via sina
egna mobiler, platta (finns att tillgå till klassen) och/eller datorer)
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Goda men när tekniken strular är det lätt att ge upp.
Goda
Eleverna har inte alltid tillgång till datorer eller surfplattor och mycket av materialet är därför inte
digitalt och det i sin tur innebär att eleverna får träna sin digitala kompetens för lite.
Ett fåtal stationära datorer finns i ett hörn av en korridor. Tid att sitta där måste bokas av lärare
eller elever. Usel uppkoppling via trådlöst nätverk som delas med annan verksamhet i huset.
Officepaket saknas. Inte optimalt alls.
Vi har iPads och datorer att boka i vagnar. Lärarna får kontinuerlig fortbildning i olika digitala
tjänster.
De har tillgång till Office, teams och lunis
Vi har ett antal iPads med bra appar. Vi har också en datasal som de studerande är i 1-2 timmar
i veckan då de har Lunis (ett program där de tränar svenska). I datasalen får de stöd av en
assistent.
Goda förutsättningar. Vi använder tex Lunis dagligen.
Inte så stora förutsättningar, bara 5 datorer och 10 ipads på 30 elever, men de har en mycket
kunnig och engagerad lärare - mig.
Inte så stora vi har tillgång till 50 iPads på 1000 elever. Förutom i våra orienteringskurser inom
utbildningsplikten där vi har en klassuppsättning chorme books och 1-2 iPads speciellt avsedda
för den gruppen.
Just nu bra då min förstelärartjänst innebär att jobba med personalens och elevernas
digitalisering.
Eleverna måste ha kunniga lärare. Vi behöver även mer tid, annars hinner vi inte med
språkundervisningen!
Flera datasalar med små elevgrupper så att alla har varsin dator. Vi har smartboard, iPads
osv...
Det finns bra wifi och klassuppsättningar med surfplattor och bärbara elevdatorer för bokning vid
behov. Vi har datasal.
Satsar mycket på it
Kunnig personal som är uppdaterad, samt iPads som finns tillgängliga för alla elever om så
läraren vill.
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Vi har numera goda förutsättningar. Vi har tillgång till tekniken, Lärarna erbjuds regelbundna
workshops som anordnas av IKT-förstelärarna, lättillgängliga IKT-förstelärare som gärna visar
och stöttar i den teknik som är aktuell för respektive arbetslag/lärare, delar av årets
utvecklingsarbete ägnas också åt att utveckla lärarnas digitala kompetens, alltså sådan digital
kompetens som är för elevernas skull.
Det finns ipads och bärbara datorer att låna till klassen. Det finns en datorsal med stationära
datorer.
Vi jobbar ganska mycket med det. Lärplattform på grundläggande- och gymnasiekurser t.ex.
iPads till stv1. Chromebooks. Många klasser på sfi använder Lunis. Vi har ansökt och fått
pengar till fler Chromebooks, Inläsningstjänst och Trädet web.
Datalektion 2 ggr/vecka, webbövningar på övriga lektioner med elevens egen mobil.
Vi jobbar med digitala läromedel, använder internet.
Digitalisering är en del av kompetensutbildningen och vi har en digital grupp som arbetar mer
aktivt med digitaliseringsplanen. Vi har en ledning som vill utveckla verksamheten.
Det finns väldigt få plattor och datorer, IT-stödet är minimal.
Vi arbetar med elevernas digitala kompetens inom sfi där de har möjlighet att utveckla de
förmågor som de saknar. Vi har tillgång till datorer/ipads och har microsoft-konton för alla
elever.
Bygger mycket på enskilda lärares eget kunnande och engagemang.
Tillräckliga resurser
Dåliga
Datakurs erbjuds samtliga elever.
De som inte kan hantera en dator får lära sig det, mail, bingel och sidor på nätet anpassade för
sig.
Cromebook, iPad, interaktiva tavlor samt projektorer.
Vi har Chromebooks som vissa lärare arbetar med.
Erbjuder grundläggande utbildning
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Vi har utfört en Learning Study inom digital kompetens och arbetat mycket med vad eleverna
behöver lära sig.
Jag behöver mer utbildning!!!
Vi har valt att fokusera på att stötta eleverna i deras användning av sina egna smartphones,
vilket känns viktigare att de behärskar än sällan använda skoldatorer. Den strategin faller dock
när någon enskild elev inte har en egen smartphone. Skolan har ännu inte kommit tillrätta med
hur vi ska göra i sådana fall (typ 2 av ca 100 elever). Ekonomiskt finns inte förutsättningar att
köpa in laptops/paddor till alla elever. Inte heller till lärplattform, åtminstone har det inte känts
värt det. Ett större problem är att vi inte har datorer/datorsal så det räcker för en helklass, så
eleverna lär sig enbart telefon och inte dator... Kompetensmässigt har vi ganska goda
förutsättningar: en liten personalgrupp och en/ett par kollegor med hög kompetens som gärna
lär ut och delar med sig. Känns som den mest kontinuerliga och inspirerande formen av
fortbildning, även om det strängt taget inte kvalar in som fortbildning. Det är ganska
ostrukturerat, vi skulle behöva sätta gemensamma mål och strategier.
Ca 50 iPads till ca 1000 elever- får bokas i kalender. Elever som tillhör etableringen får låna
chromebooks i orienteringskurser
Förutsättningarna är mycket dåliga. När eleverna helt eller delvis saknar datorvana finns inget
stöd i form av introduktionskurser i grundläggande hantering av mus och tangentbord etc.
Samtidigt sitter där elever med bredare och djupare dig.komp än skolans personal. Som lärare
är det omöjligt att tillgodose samtliga elevers behov när den digitala kompetensen inom gruppen
skiljer sig så avsevärt åt.
Eftersom man hela tiden jagas av att öka takten på genomströmningen blir det gärna så att
elevernas digitala kompetens prioriteras lågt.
Datorer, i-pads samt elevernas egna mobiler. Vi arbetar mkt med interaktiva appar, talsyntes,
etc. Dator och mobilavana tränas i klassrummen så eleven tex kan använda appar som är
värdefulla och aktuella för hen.
Kunnig personal, datorer, surfplattor, Gafe, Lunis och flertalet andra program
Tyvärr ingen planerad
knappa
Vi har en check-lista vad de ska kunna klara av.
Allt för få elevdatorer och för lite kompetens bland personalen. Datorerna är för gamla och
uttjänta.
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Få datasalar som är svåra att boka tid i. Ca 60 min/vec
Arbetslaget arbetar regelbundet med frågan
Ganska bra
Har varit goda, nu försvinner de.
Liten kunskap hos personalen
Datorer, surfplattor, smartboard.
Vi har god möjlighet. Vi har många chromebooks i salarna och på vagnar. Vi har IT-tekniker på
skolan och tre förstelärare med digital komp som sitt område.
Alla elever har lektioner i datasalen. Skolan har iPads som elever kan använda på lektionstid
flera gånger i veckan. Personalen har workshops där vi lär varandra om digitala verktyg och lär
oss nytt tillsammans. Smartboards i vissa klassrum.
Materiellt finns allt men vi har problem med Wifi och IT kompetens
Datorkurs för eleverna, digital fortbildning för lärare.
Its-learning plattformen för kommunikation med elever. Alla har elevinlogg med google-konto.
Smartboard som inte fungerar fullt ut. Blir därför sällan använd. Lärartelefon. Det finns 10 IPads
att tillgå och vi använder dem ibland för att lättare kunna individualisera.
Svårt eftersom många elever saknar baskompetens och digitala verktyg. Vi saknar även tillgång
till datasal. Hela grundskolan jobbar med 1-1 iPads sedan många år gymnasiet med bärbar
dator till alla elever, men vuxensektorn ligger långt efter.
Vi har en lärplattform och ett e-läromedel som alla elever har tillgång till.
Mycket hänger på läraren och jag har rätt bra digital kompetens så använder de verktyg som
känns relevanta. Andra lärare har inte samma kunskap och väljer därför inte att jobba digitalt.
Förutsättningarna som jag och min skola har vilar på den kompetens som jag tar initiativ till att
utveckla och som jag av eget intresse söker efter via olika bloggar, lärargrupper på Facebook,
Ivana Eklunds blogg, forskning osv...
Cromebooks, jobbar mycket med drive och classroom. Olika lärare använder olika digitala stöd.
Ex trådlöst tangentbord som flyttas runt i klassrummet när elever tränar på att skriva
gemensamt.
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Vi arbetar i GAFE och alla sfi-elever lär sig komma in i Classroom, skriva i dokument, fylla i
formulär, skicka mejl mm
Nästan inga. 75 datorer på 1500 elever
Vi har klassuppsättningar av iPads som vi har tillgång till varje lektion. Här kan vi erbjuda olika
övningar i digital kompetens. Dels appar som övar språkträning men även skrivverktyg.
Bra
Alla elever får grundläggande dataundervisning när de börjar därefter någon/några lektioner per
vecka.
IKT-ansvarig på enheten, IT-stöd nationellt, framtagen grundkurs för eleverna, workshops för
lärarnas fortbildning
Vi har eftermiddagskurser i digitalisering och arbetar aktivt för att få in eleverna i att använda sig
av vår lärplattform Ping Pong i deras studier.
det beror på vilken lärare man har, i vissa klasser kan elevernas digitala kompetens utvecklas
hur långt som helst, i andra inte alls
Datorlagras som vi bokar var 3 timmar/vecka (bärbara datorer) samt datorsal för a-kursen.
Vi har datorer och använder ett pedagogiskt program nästan varje dag.
,
Två datasalar, Pingpong som används dagligen
Alla elever har bokade tider i datasalen för undervisning i it en ett pass a 120 min/vecka.
Vi har olika digitala verktyg som till exempel projektor, surfplattor och vi arbetar med olika
grammatik webbövningar.
okej, men behöver utvecklas för att möta de ökade kraven
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9. Beskriv kortfattat hur du arbetar med digitala verktyg och IKT i din
undervisning.
89 svar

Jag är IKT/pedagog så jag använder dagligen mobilen eller IPad.
Använder Google Classroom, Lunis och google-docs.
Classroom. Docs Kahoot
Uppgifter i vår plattform mobil inläsning inlämning Google drive mm
Jag arbetar med att använda ordbehandlare och tangentbord, har börjat med att söka och
värdera information, men det är svårt med bara ett pass i veckan. Vi använder lärverktyg som
kahoot, quiz mm.
Vi använder appar i ipads till våra studieväg 1-elever. Vi använder stationära datorer för att
arbeta med webbläsare, word och mail.
I Google Classroom och digitalt läromedel i Gleerupsportalen
Olika lärplattformar i de olika kurserna för att säkra att eleverna förstår dem på Sas grund.
Inskrivna mål i kursplanerna kring Word, söka på internet osv
Använder varje dag(dock inte eleverna), kollar på film, visar planeringar, kahoot, visar eleverna
bra webresurser de kan använda hemma
Kahoot, qr-kod, skicka sms, mobilkameran, skicka bilder, elevernas mobiler, iPad med appar
som hej svenska, läskod, alfavux mfl, skriver worddokument på laptops, kollar blocket, youtube
mm
Försöker använda skolans plattform (Unikum) och digitala läromedel (Lunis), men det känns
inte som några stabila tjänster för tillfället. De skapar mer problem än stöd i undervisningen.
Skriver texter i Word, arbetar mycket med blogg (alla klasser på skolan har en): lägger upp
lektionsmtrl, länkar till olika saker där.
Eleverna Skriver på platta med talsyntes inkopplat till projektorn, kahoot, dator med talsyntes,
Trädet Web, Word, quizlet, youtube, mentometer. Vi gör det mesta tillgängligt via QR (tex
genom att det är inläst, inläst via screenomatic...). Fotar undervisningen, utflykterna etc,
Använder det för olika syften: delaktighet i undervisningen, specialpedagogiskt
verktyg/hjälpmedel, lära sig mer om användandet av platta/dator utifrån elevernas önskemål.
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Data Ipad telefon(vibergrupp m eleverna) trädet samt olika appar. Två ggr i veckan på sfi. Vi
erbjuder också digital kompetens som orienteringskurs.
Skriva leta på internet mejl film mm
Lunis enskilt och i grupp. På lärplattformen ping pong har klassen tillgång till övningar,
information och länkar till intressanta Youtube-klipp.

Lunis med spår 3, Alfavux spår 1a
Tyvärr är förutsättningarna för att arbeta strategiskt med IKT undermåliga (se ovan!). Detta trots
att skolan har en digital lärplattform som ska vara ett obligatoriskt inslag i vår undervisning.
Eleverna måste göra alla moment i kurserna där för att bli godkända. Därför tvingas de använda
sina egna mobiler och den egna mobilsurfen för att kunna genomföra dessa kursmoment. Med
endast mobiler som digitala verktyg missar eleverna viktiga grundläggande färdigheter när det
gäller hantering av datorn (tangentbord, e-post, Word, etc).
Lärarna använder digitalt stöd så att elever kan träna mer på egen hand både i klassrummet
och hemma. För att göra anpassningar
Linus och trams där eleverna har tillgång bla. till flippat classroom
Jag använder olika appar på iPad såsom Skolstil, alfavux mfl.
Olika appar, YouTube, Lunis. Digitala inlämningsuppgifter. Kontakt via blogg och chatt.
Varje dag använder jag smartboard på olika sätt; skriva, visa filmer och bilder, spela memory
etc. Varje dag använder vi digitala lexikon på mobilen och en gång i veckan jobbar vi med appar
på ipadsen och skriver på dator m.m.
I min vanliga SFIgrupp har jag tillgång till en klassuppsättning med iPads 1,5 h i veckan. Då
arbetar vi främst med att skriva texter och mejl. Jag undervisar också i en orienteringskurs inom
utbildningsplikten och där har vi bättre tillgång på digitalaverktyg, en chromebook/elev och 1-2
på iPad. Där jobbar vicket med att hitta och använda hemsidor, mejla, logga in på myndigheter
med e-legitimation mm.
Jag använder Smartboard, PP - presentationer, visar filmer, flippar, använder Teams med mina
elever
PowerPoint, klassen har en whats’up grupp, iPads ibland.
Pedagogiska övningsprogram, digitala läromedel, sjukanmälan via mobil, filmvisning,
ordbehandling, betala räkningar, översätta mm.
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Flippat klassrum, lärplattform, digitala responsverktyg
Digitala Läromedel
I väldigt låg utsträckning, trots att jag har ett stort intresse för det. Tyvärr! Jag använder mest
iPad för enkäter och dyl. Eleverna använder ofta sina telefoner.
I mitt arbetslag har vi det egenproducerade materialet tillgängligt för eleverna på en Google
Sites. Vi använder också Hejsvenska mycket, både på paddor, cromebooks och på elevernas
egna telefoner. Hejsvenska 2 har vi sprängt in i vårt egenproducerade material på kurs B utifrån
tematiskt innehåll.
Jag undervisar i studieväg 1 och vill få in studieteknik mha datorer i studiehallen som är till för
självstudier. Därför går vi dit en gång i veckan och tränar på word och digitala program.
På stv1 har jag Whatsappgrupp, blogg, Lunis, nyligen Trädet, iPads med diverse
språkutvecklande appar, t.ex. Skolstil, QR-koder. På vår komboutbildning inom vård arbetar vi
via itslearning som lärplattform. Jag uppmuntrar eleverna att använda sina mobiler - mest för
ljudet! - och vi använder bl.a. Quizlet, Kahoot, mina uttalsfilmer, inlästa böcker etc. Har också
börjar göra filmer med Screencastify om hur sajter funkar. Spelar in ordlistor tillsammans med
eleverna med skärminspelning.
Skriva i Word, maila, anv lärplattformen, smartboard, internetövningar
Digitala läromedel ovh internet
Våra elever använder en lärplatform där vi byggt upp ett material. Utöver det använder vi olika
program, webbaserade, kanonen är flitigt använd.vi använder även g-suite lite grann.
Jag arbetar mycket med QR-koder, youtube och appar på elevernas mobiltelefoner och de få
plattor vi har. Vi bokar också datavagnen en gång i veckan och arbetar med Word, talsyntes
och internet.
Jag arbetar mycket med webbaserade verktyg som tradetweb och office 365 på datorer och i
mobiler. Mina elever är för det mesta välutbildade och har lätt för att hantera verktygen. Med
hjälp av digitala material kan eleverna träna på ett flexibelt sätt. De får mycket feedback skriftligt
och även i form av ljudinspelning på sina digitala inlämningar.
Digitalt läromedel och digital studieplanering så eleverna vet vad de ska jobba med och varför.
Utöver detta moment men menti, padlet, kahoot etc.
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Hemsida för klassen. Mycket digitala övningar. Hjälper eleverna att komma åt materialet på sina
telefoner. Använder chromebooks i klassrummet. Tid i datasal en gång i veckan.
Tangentbordsträning mm.
Lägger ut all undervisning på skolans lärplattform. Använder mycket film, serier och musik i min
undervisning. Eleverna skriver sina texter på dator och lämnat in i plattformen.
Bingel mail ordbehandling sidor anpassade för sig.
Notebook, olika appar, webbsidor, Google classroom
Google classroom, olika plattformar på internet, film, poddar, nyheter m.m.
Digitala läromedel
Vi har skapat en digital kurs som eleverna får gå igenom med studiehandledning.
Pingpong - vår lärplattform
Klasshemsida via Weebly med väl valda delar av undervisningen flippad (men inte alls allt).
Filmer ger möjlighet till uttalsträning, tex lyssna och härma, eller dialoger. WhatsApp-grupp för
klassen. Individuella uppgifter delvis via whatsapp, framförallt uppgifter till praktikelever samt
extra muntlig träning. Quizlet använder vi, oftast för diktamensfunktionen. Elever spelar in sig
själva (gruppdiskussioner/rollspel) på röstinspelningsapp och skickar till mig för bedömning.
Skriva sms, meddelanden och mejl på sin telefon och skicka till mig för att träna sig på
gränssnitten. Googling/informationssökning/intro till källkritik på sfi c/d. Ibland fotografera och
dela texter/grejer de träffar på. Men som sagt, bortsett från att förmedla stoff/material/uppgifter
skulle jag behöva ledningens/kollegiets stöd att tänka igenom, undersöka och komma överens
om vilka digitala kommunikationssituationer undervisningen ska innehålla (dvs vad eleverna
behöver), sen utvärdera och justera allteftersom.
IPads med tillhörande appar en gång i veckan, filmer och klipp, fotografier, popplet, padlet
Använder google classroom för att strukturera ämnesinnehåll, få överblick, länka och arbeta
processinriktat med elevtexter.
Jag använder det webbaserade matrialet Lunis med mina unga högutbildade elever som de
flesta har högre digital kompetens än mig.
Varje lektion. Allt från skolstil2, mobiler, kahoot, fotografier, hej svenska, QR så klassrummet
kan flippas lätt, etc
Gafe, Lunis, Youtube, kahoot, fotografier etc etc
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Med hjälp av ipaf
knappt alls
Quizlet, kahoot, screencastomatic, blogg, e-post, digitala länkar, flippat klassrum ibland
otillräckligt
Inget
Jobbar med appar
Jag arbetar med ffa surfplatta och mobil med mina AB-elever. Övriga lärare på högre sfi- nivåer
arbetar nog främst med dator och mobil.
Har digitaliserat allt grundmaterial
Använder smartboard samt eleverna använder anpassade program för sfi genom dator/i-pads
Eleverna använder datorer 1-2 gånger i veckan, främst google Classroom. Jag använder min
dator dagligen.
Jag har en hemsida som stödjer mitt undervisningsmaterial med mycket material inläst. Jag
arbetar med olika appar och har Hejsvenska som ett inslag i materialet till min undervisning.
Blogg med information och studietips för mina elever. Appar på iPads. Lektioner i datasalen där
elever studerar på Liber Lunis samt tränar sig i att skriva på tangentbord. Dator + projektor i
klassrummet. Läser in texter och gör korta filmer för/med mina elever.
Vi inom Hermods arbetar med egen digital lärplattform, eleverna använder mobil för arbete
Surfplattor används som hjälpmedel vid vissa undervisningstillfällen. Vi spelar också vissa
språkspel på iPads. Jag har också en datorkurs tre gånger i veckan där vi lär oss alla grunder
med datorer, för att sedan kunna fördjupa oss mer i den digitala världen för de som har lust.
Kontakt med elever via sms och whatsapp och lärofilmer som läraren gör och lägger på
youtube. Eleverna gör hemsidor med Google Sites och svarar på formulär med Google forms.
Vi tränar ordförråd och läs o skrivmed Quizlet och Kahoot. Vi spelar in filmer med telefonerna,
men väntar på inköp av ordentliga mikrofoner. Det blir dåliga filmer annars. Eleverna skriver
ibland texter på dator i Office. Vi använder ibland lärobokens hemsida och gör uppgifter där.
Tipsar om hemsidor, youtubekanaler, språk och översättningsappar, använder kanon för
genomgångar, gemensamma aktiviteter i undervisningen, film, nyheter, kahoot mm. Läxor,
frånvaroanmälan via mail.
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Visar film från youtube, nyheter på lätt svenska från nätet, vissa uppgifter där eleverna ska söka
information på olika hemsidor
Jag använder många visuellt förstärkande verktyg, bilder, kartor osv samt
videoinspelningaprogram för att låta eleverna filma sig. Använder även plattformen teams för att
samla material, länkar och information tillsammans med eleverna.
Jag arbetar en hel del i quizlet och kahoot men också med digitala läromedel som lunis.
Eleverna har också själva skapat ordlistor i quizlet med översättningar till modersmålet som jag
sedan har kunnat använda med andra elevgrupper. Jag har arbetat i nybörjargrupper på stv 2
och 3 med att skapa och dela ut användarnamn och lösenord till skolportal, frånvaroportal m.m.
Då har vi tillsammans tränat i att eleverna ska logga in sig på skolportalen. I samband med det
tränade vi också begrepp som användarnamn, lösenord logga in, logga ut, spara osv...
Mycket arbete genom classroom. Samt se ovan.
Jag arbetar i stv1 och vi arbetar i GAFE och alla elever lär sig komma in i Classroom, skriva i
dokument, fylla i formulär, skicka mejl, Kahoot, ILT mm Det vi kan bli mycket bättre på är att lära
eleverna själva hitta information på webben, tex AF, hitta bostäder, kommunens hemsida,
Blocket mm mm mm, men det är svårt att hinna med detta också under sfi-lektionerna Jag
försöker även lära eleverna hur de kan arbeta med verktygen i sina mobiler, för det är ju dem
eleverna har tillgång till hemma Vi har Chromebooks och Ipads vi kan använda, dock inte till alla
lektioner men till minst 6 timmar per vecka.
Prezi dagligen som presentationsprogram.
Appar som övar svenskan, individualiserar med appar, qr-koder, inspelninsverktyg, blogg,
skrivverktyg.
Mest skriva. En del digitala grammatiska övningar. Internet.
Grundläggande och därefter praktiska övningar varje vecka. Vi jobbar med classroom,
powerpoint, ILT, outlook, cromebooks, plattor o datorer.
Länkar in i plattform, exit-tickets, chattar, bedömning, elever spelar in sig själva när de läser etc.
Appar för stdv 1 sfi
Arbetar dagligen via appen Ping Pong. Använder även andra digitala hjälpmedel som kahoot,
google, svtplay osv.
vi använder datorer och telefoner till allt, surfa, ta bilder, kommunicera, slå upp, you name it
Vi använder ett pedagogiskt program för ordinlärning och grammatik.

16

Daglig info om lektionerna sker via Pingping. Ganska regelbundet jobbar vi med material på
webben som tränar de olika färdigheterna skriva, läsa och höra
Som lärare ger vi tips på sidor som är bra att arbeta med hemma, vi använder även dessa sidor
under skoltid. Eleverna undervisas i vår lärplattform där de lär sig att navigera. När jag själv
använder mig av internet visar jag vilka steg jag tar så att alla kan hänga med (gäller elever med
lite it kunskap)
Jag använder olika digitala verktyg som hjälpmedel och olika tekniska verktyg till exempel
projektor, app, olika tv program och surfplattor.
Främst som en integrerad del i den ordianarie undervisningen. Till exempel fota och sen mejla
bilder eller texter som vi arbetar med. Använda word, powerpoint eller andra
presentationsprogram för att presentera saker i klassrummet, olika appar till olika elever.

10. Övriga kommentarer eller synpunkter du vill lämna i frågan ang.
digitalisering inom vuxenutbildningen?
42 svar

Att den är väldigt eftersatt.
Vi har inte fått några direktiv om hur vi ska arbeta med digitalisering generellt gentemot
eleverna.
Förutsättningarna för och viljan hos de studerande verkar finnas, men denna vision delas inte
av skolans personal (lärare)
Digitalisering är inte helt lätt på SFI, vissa(rektorer) tenderar att glömma detta. Spår 1 och 2 är
det mycket jobbigt ibland,
Besökte sfi i Gävle nyligen. Där hade man en IT-lärare som tog emot eleverna i en datasal. De
har arbetat fram ett ”it-kompetens-innehåll” för varje kurs på sfi så att de ”bygger” sina elevers
kompetens genom sfi. Intressant!
Viktigt. Men skolorna måste satsa. Kompetensutveckling och teknik som inte hänger sig!
Utan grundläggande kunskap om hur och till vad man använder en dator, hamnar tyvärr alltför
många nyanlända vuxna i ett utanförskap i vårt digitaliserade samhälle.
Mycket viktig del för att våra elever ska klara sig väl i samhället.
Viktigt att använda digitala verktyg men det får inte bli allt, det finns så mycket annat att
använda i lärandet.
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Ang. vår digitaliseringsplan så har vi utvecklat den gemensamt under våren men är inte igång
med att använda den än.
Digitaliseringen överbetonas, många, många lektioner sitter elever och jobbar med sina digitala
läromedel, speciellt nybörjarkurserna, egen produktion både muntlig o skriftlig är mycket sämre
än förr.
Bra att ni uppmärksammar detta!
Utbudet är så stort. Vi behöver hjälp att sovra!
Det är en stor skillnad i ansträngning som krävs i förhållande till elevernas litteracitet och
språkkunskaper. Vissa program måste vara beprövade och ha god effekt på inlärningen för att
det ska vara värt att träna på att använda just det programmet.
Viktigt att skolor tar sitt ansvar och hänger med i den digitala utvecklingen, även om inte allt
behöver ske digitalt. Tekniska svårigheter kan ibland stå i vägen. Alla lärare är inte så
intresserade ... Egentligen borde man ägna sig åt att hjälpa elever med saker som BankID,
Swish, betala räkningar etc. - speciellt på stv1. Det hör jag dock sällan att någon gör.

Mer fortbildning!!
Det är en utmaning på sfi.
Det är ett överdrivet fokus på det. De flesta behöver mycket mer tid med papper och penna.
Bra med stor datortäthet.
Om läraren ska digitalisera sin undervisning så måste läraren få adekvat utbildning.
Jag tycker att många, inklusive kommuner och utbildningsbeställare, har ett för stort fokus på
lärplattformar och liknande, som berövar eleverna den kontextuella stöttningen. Om man t ex
kan lämna in en uppgift på lärplattformen, men inte bifoga en fil i sin Gmail, är det liksom ett
kvitto på att lärplattformen har lett läraren och undervisningen i fel riktning.
På vår skola ska alla elever, oavsett kurs och studieväg, erbjudas samma möjligheter att
utveckla sin digitala kompetens. Det är en självklarhet för många men långt ifrån självklart för
alla. Vi behöver fortsätta arbeta med lärares attityd till digitalisering. Just nu ser verkligheten ut
som sådan att några få lärare gör sitt yttersta för att möta de nya kraven medan andra dammar
av sin tio år gamla planering och kör på det som alltid har ”fungerat”. Så blir inga digitala
människor gjorda.
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Viktigt. Det ska fortsattas lägga vikt vid den så samtliga lärare förstår att de måste hänga med
på tåget.
Allt handlar om ekonomi inom SFI. Detta gör att dessa frågor inte blir prioriterade
Skolan prioriterar inte sva vux.
Inom vår kommun har vi satsat rätt mycket på digitalisering och utbildning av personal, både på
skolan och tillsammans med andra lärare i kommunen.
Kontakta mig [mejladress]
Eleverna hade behövt varsin dator men det fungerar inte på sfi pga elevflödet.
Mycket viktigt med digitalisering! Våra elever har mycket varierande erfarenhet av att använda
dator/surfplatta/mobil mm. De måste kunna använda det i sin vardag och i sitt arbete.
Digitalisering kan vara bra och smidigt, men vi får inte glömma hur viktigt papper, penna och
mänsklig kontakt är i utbildningssammanhang.
Vore bra med separat datakurs i digital användning inför sfi, för elever som ej har
baskompetens med sig.
En del elever som väljer distansstudier har låg digital kompetens.
Många gånger är digitala verktyg bra att tydliggöra för eleverna men det är INTE allt! Många
måste använda dyrbar tid att hjälpa eleverna förstå och kunna använda surfplattor och datorer,
bara att logga in tar väldig tid, vilket är tid som försvinner från undervisningen. Många behöver
använda fler sinnen och läroböcker är fortfarande det bästa för SFI och SvA tillsammans med
digitala verktyg som förstärker och visualiserar.
Det är ett spännande arbete och jag önskar arbeta mer med det i undervisningen framförallt på
stv 1 och 2 där jag tror att många lärare kan känna viss oro i att introducera eleverna för digitala
verktyg men där eleverna också har mest nytta av digitala verktyg och att utveckla sin digitala
kompetens och digital litteracitet.
Det får gärna bli tydligare vad som en sfi-elev förväntas kunna efter sfi, vad eleven ska
förväntas förstå och göra
Kräver nyare datorer.
Mer forskning behöver göras och hitta nya vägar.
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Eleverna är superduktiga och lär sig snabbt nya digitala verktyg.
jag önskar att vi hade en gemensam plan det finns alla förutsättningar på min arbetsplats för
den som vill arbeta digitalt, men det finns också en del motstånd bland kollegorna
Vi behöver mer undervisning själva för att kunna komma längre.
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Digitaliseringen inom sva grundläggande vux

Enhet: Antal svar
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1 Det mycket svårt för mig att få stöd när tekniken krånglar.
5 Jag kan snabbt och lätt få stöd med IT-relaterade problem.
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8. Beskriv vilka förutsättningar du och din skola har för att erbjuda
eleverna en undervisning som utvecklar deras digitala kompetens.
22 svar

I nuläget hamnar mkt. på sva-lärarna, som redan är mkt. tungt belastade arbetsmässigt.
Ganska bra. Nu arbetar i princip alla lärare med google classroom vilket gör att eleverna måste
röra sig i den digitala världen. Vi lärare visar dem hur de ska navigera i google classroom. Mer
erfarna kamrater hjälper också till att visa dem som tycker det är lite svårt.
Mycket goda förutsättningar materiellt. Däremot har inte alla kollegor valt att delta i
kompetensutveckling gällande digitalisering och arbetar väldigt analogt.
Orienteringskurs digital kompetens
Bra förutsättningar: G-suit, It's learning, PC i skolan, Chromebook i skolan. Visa
lektioner/handledning via videosamtal.
Lärplattform och kommunikation via nätet.
Det finns ett antal ipads och datorer som man kan boka till sina lektioner, dock räcker det inte till
alla klasser samtidigt.
All teknik som behövs och med olika dataprogram för olika syften.
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Lärare: skolutvecklingsdagar, utbildning, work-shops Elever: Undervisning om Classroom och
dess möjligheter, filmer om tex grammatik, övningar, söka och använda de vanligaste
programmen, källkritik
Inga förutsättningar. Vi har 30 datorer (om alla fungerar) till 240 elever. Vi har 20 ouppackade
nya ipads vi inte kan använda för set finns inget sätt att logga in på dem om man ska dela en på
flera användare. Väntat på en lösning i 10 månader minst.
Lärplattform med portfolio etc.
Nej, på inget sätt tyvärr...
En grundläggande ok bas, men de hade behövt ännu mer stöd under lektioner, svårt räcka till till
många.
Det är mycket beroende på den individuella läraren i vilken utsträckning digitala verktyg
används. Bärbara datorer och plattor finns, men det finns mycket frustrationer runt att använda
dem, bl.a. otillräckligt trådlöst nätverk som gör att det tar mycket tid.
Det finns datorer men inte så alla kan använda i den utsträckning vi skulle vilja. Vi möter även
många elever som inte har använt en dator förut så det kan ta lång tid för vissa att lära sig och
tiden från lärarhåll finns inte riktigt för att stötta så mycket man skulle vilja.
Vi har goda förutsättningar rent materiellt, utrustning finns. Fortbildning kring vilka insatser som
kan göras är det sämre med.
Dåliga förutsättningar pga otillgängliga bärbara datorer (otympliga och mycket tunga vagnar i
trappor/dålig hiss). En lärplattform som ej går att använda.
Lärplattform, tillgång till bärbara datorer, delvis digital undervisning, inlämningar sker delvis
digitalt, omdömen sker delvis digitalt, digital kurslitteratur vid sidan av bok, digital
kommunikation
Digital lärplattform, it’slearning, vilken SKA användas. Varje lärares kopiering räknas i antal
papper och det har hänt att individer som kopierat ”mycket” hängts ut. ”Vi har IT’SLEARNING!”
heter det, men många elever saknar dator hemma och det finns inte alltid tillgängliga datorer på
skolan. Vi har en - fantastisk - IT-handledare men hon räcker ju inte till för ALLT. Vi lärare skulle
behöva enormt ökade resurser, både i form av stödpersonal och lånedatorer för eleverna, för att
ha en rimlig chans att tillhandahålla de möjligheter att utveckla sin digitala kompetens som
eleverna har rätt till - på tidsbegränsade kurser är det i princip omöjligt att erbjuda
individanpassat stöd gällande digitala arbetsformer och hjälpmedel inom ordinarie
undervisningstid. De första 2 veckorna efter en kursstart VET jag att jag inte kommer kunna
lämna eleverna vid ordinarie paus och ej heller ta lunchrast vid lektionens slut, för då är det
alltför många elever som inte lyckas skapa lösenord samt börja orientera sig på lärplattformen =
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de halkar efter. Den ”digitala kursbok” (Gleerups Svenska och svenska som andraspråk 7-9. Ja,
fast vi bedriver vuxenutbildning...) vi använder (eller, som företaget betalar för och som ingår
som ytterligare en mapp i det för många förvirrande antalet mappar på lärplattformen) fungerar
illa och går inte alltid att nå från elevernas telefoner (igen, långt ifrån alla har en dator. De allra
flesta har dock smartphone). För att summera skulle jag säga att det finns, he he,
”förbättringspotential”.
Väl fungerande lärplattform och uppgifter på den, mindre bra datorer som inte alltid fungerar.
Vi skulle behöva ha större möjligheter till egen fortbildning.
Förutsättningarna är väldigt ojämna. Om eleverna möter lärare som har intresse och kunskaper
så kan de erbjudas undervisning. En del grupper har tillgång till Chromebooks och då känns det
mer meningsfullt och möjligt att genomföra undervisning medan andra grupper endast har
tillgång till en datasal någon gång i veckan.

9. Beskriv kortfattat hur du arbetar med digitala verktyg och IKT i din
undervisning.
22 svar

Jag har ett -Google classroom där jag lägger upp planering och allt material. Via Google
classroom lämnar eleverna in sina uppgifter. Både jag och eleverna ar betar i Google Drive och
varje elev har ett drivedokument, där han/hon får min återkoppling på arbetet. Ibland använder
jag padlet.
Vi jobbar med GAFE och har Google Classroom som plattform för lärandet. Alla uppgifter
publiceras digitalt och lämnas också in och bedöms digitalt. Vi försöker att lära eleverna att bli
bekväma i att använda och utforska olika typer av digitala verktyg för vidgad
digitaliseringskompetens.
Lexikon, PP, Word, examnet, digitala källor, digital plattform,
Uppgifter via plattform (utdelat, genomfört, inlämning samt respons och bedömning)
videosamtal, samarbeten mellan elever online.
Genom att använda lärplattform mycket och att vi arbetar med datorerna nästan varje lektion.
Alla möjliga slags pedagogiska dataprogram på surfplatta och dator. Lärplattform för flexstudier.
Översättningsprogram, talsyntes, inläsningstjönst. Tränar naturligt att eleverna skickar sms vid
frånvaro och hjälper dem att betala räkningar via mobil eller internetbank på dator.
Se ovan
Ibland i Office men datorer räcker inte till alla.
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Google
Inte alls tyvärr
Arbetar i Google med Classroom och Drive som huvudsaklig yta. Använder ordbehandling och
powerpoint med elever. Skapat webbsidor med stöd i Sites. Använder Google forms för tester.
Responsiva verktyg för att kartlägga förförståelse, repetera, formativ bedömning för mig och
elever.
Sporadiskt, men försöker!
Kahoot, itslearning, filmer med t.ex. grammatikförklaringar, tv-program, de gör presentationer
där de måste använda dator, de måste meddela frånvaro på itslearning, inlämningsuppgifter på
dator, söks information på internet, skapa Kahoot
Office 365, elever skriver och läser digitalt samt erbjuds lektionsloggar digitalt. Kommunikation
med lärare och andra elever sköts i Teams och OneNote. Elever skriver också i Word och
bifogar filer i Outlook. Även läroboken (Grundhjulet) finns att köpa digitalt för den som väljer.
Eleverna arbetar med olika texter och söker information. Eleverna använder även datorn som
uppslagsverk på sitt eget språk för att förstå undervisningen. Eleverna har en lärplattform där de
får sina uppgifter och genomför dem digitalt.
Alla uppgifter finns och görs i google classroom. Bedömning och undervisningsmaterial finns i
Vklass. All kommunikation med eleverna sker via meddelandefunktionen i Vklass.
Använder lärplattformen i den utsträckning det går men den är ej reliabel. Använder ej
datorvagnar pga arbetsmiljö (extremt tunga lyft, dålig hiss mm). Använder Youtube-klipp och
Kahoot bland annat. Vill använda IKT mer men då det krävs en rimlig lärplattform & tillgängliga
elevdatorer/surfplattor
Använder lärplattform, delvis digital undervisning, inlämningar sker delvis digitalt, omdömen
sker delvis digitalt, digital kurslitteratur vid sidan av bok - via projektor, digital kommunikation
Mitt mål är att övertyga eleverna om att dessa faktiskt kan göra livet enklare, inte bara vålla
stress och osäkerhet. Jag brukar ta höjd för att många inte klarar sig med enbart en workshop
där jag visar med projektor och de gör likadant på varsina elevdatorer, för jag vet att många
behöver hjälp ”klicka på Arkiv...”-style. Sedan kör jag gärna publikfriare som att ”råka” ta bort ett
stort stycke i någons inlämnade text - för att sedan köra en Ctrl-Z. Jag försöker att så ofta som
möjligt koppla övningar/lektionsinnehåll till den verklighet som väldigt många av oss, inkl. elever,
befinner oss i. ”Vad händer om jag klickar ”Svara alla” när jag vill säga till EN person i
gruppmailet att chefen är jättedum?”. Helst iscensatt så att jag faktiskt GÖR detta och den
förvarnade chefen gör en dramatisk entré i klassrummet 45 sekunder senare. ”Det är så jobbigt
att skriva samma text två gånger, jag verkligen avskyr det!” + få medhåll och sedan visa the
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magic of Ctrl-C och -V. Och så vidare. Moment av tävlingskaraktär, kahoot och många liknande
funktioner, är också mycket uppskattat. En bra funktion i lärplattformen är att jag kan lämna
feedback både skriftligt och som ljudfil. Detta använder jag mycket och har fått höra flera gånger
att elever använder dessa små inspelningssnuttar för att öva uttal och prosodi, lyssna-pausasäga.
Använder dagligen digitala verktyg. Eleverna lämnar exempelvis in alla sina uppgifter digitalt,
alla uppgifter och genomgångar finns i lärplattformen.
Vi arbetar dagligen med digitala hjälpmedel genom lärarplattformen NOVO. Vi arbetar med text,
ljud och bild. Eleverna övar i att implementera ljudfiler, bilder samt text.
Jag har förmånen att ha grupper som har tillgång till Chromebooks och har intresse och
tillräcklig kunskap för att våga prova nya saker med eleverna. Vi jobbar huvudsakligen med CB
som ett verktyg för lärande. CB är alltid med och på så vis blir det en naturlig del i lärandet.

10. Övriga kommentarer eller synpunkter du vill lämna i frågan ang.
digitalisering inom vuxenutbildningen?
17 svar

Hos oss har fortbildningen kretsat kring Google classroom. Jag är nyfiken på fler verktyg och
skulle vilja ha hjälp att komma igång. Dessutom är det viktigt att se till att digitalt osäkra elever
får stöd.
En svårighet är att alla elever inte har tillgång till digitala verktyg hemma. De har bara åtkomst
när skolan är öppen.
De vuxna behöver mer utbildning i it vilket vi jobbar med genom orienteringskurs.
Jag tycker att det är för stora skillnader kommun till kommun (främst ekonomiskt) vilket påverkar
tillgången till digitala hjälpmedel.
Alla vuxna elever borde ha tillgång till dator
Vi har aldrig ens berört ämnet
Vi lärare behöver TID avsatt för att utveckla undervisningen.
Det är högst individuellt och beror på lärarens intresse.
Jag undrar om det finns en tydlig lista med förslag på vad man menar med digitalisering inom
vux?
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För lite stöd och undervisning till lärare, för lite pengar investerade för att det ska fungera som
det borde. Trådlöst wi-FI som ofta svajar. Lång startsträcka för att det ska flyta på. Men många
elever blir det väldigt tidskrävande, i alla fall i början av kurserna, och mycket frustration.
Det behövs mer fortbildning för oss lärare så alla känner sig bekväma med den digitala världen.
Upplever att många lärare använder elevernas påstådda oförmåga att använda datorer osv som
en ursäkt för att slippa implementera digitala hjälpmedel
Digitaliserad undervisning behöver bli likvärdig i Sverige. En del kommuner har kommit mycket
långt medan en del inte satsar alls.
Digitaliseringen är väl implementerad men kan alltid spetsas - utvecklingen bör fortgå
Det är oerhört viktigt och KAN absolut vara ett stort plus inte bara i elevernas yrkesliv och
framtid utan även för mig som lärare, men det FÅR inte behandlas som ”det är väl bara att
GÖRA!”. Det är en process som kräver stor ödmjukhet och respekt då våra elever ofta behöver
mer stöttning och på en mer grundläggande nivå än vad man vill kännas vid ute på skolorna,
kanske allra mest de fristående. Denna ödmjukhet och respekt måste visas genom att
tillräckliga resurser avsätts för digitaliseringsarbetet.
Svårt att få med i en fem eller tioveckors kurs och när det inte finns tillgång till datorer.
Statligt stöd för fortbildning av oss lärare borde kunna utgå.
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Digitaliseringen inom sva gymnasial vux
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1 Det mycket svårt för mig att få stöd när tekniken krånglar.
5 Jag kan snabbt och lätt få stöd med IT-relaterade problem.
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1 Vi erbjuder eleverna lite eller inget IT-stöd.
5 Vi erbjuder eleverna mycket IT-stöd.

32

8. Beskriv vilka förutsättningar du och din skola har för att erbjuda
eleverna en undervisning som utvecklar deras digitala kompetens.
15 svar

Bara lärarens egen insats och ork att kämpa.
Varierar
Vi har bra förutsättningar men använder inte på rätt sätt tycker jag.
Vi har ganska dåliga förutsättningar med gammal teknik, mjukvara som inte uppdateras,
licenser som inte förnyas.
Vi har en datasal där eleverna har schemalagda lektioner och förväntas arbeta med PingPong.
Ok
Vi har möjlighet att arbeta med elevernas digitala kompetens, men så klart behöver vi mer
digitala resurser och fortbildning. Vi håller fn på att se över vår användning och vårt behov av
digitala resurser, för att kunna skapa hållbara strategier för detta arbete.
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Vi digitaliserades för länge sedan. Det är en självklar del av undervisningen idag.
Ingen för tillfället. Det är upp till varje lärare att utbilda sig inom IKT.
Vi har små bärbara datorer som vi tar med oss till de lektioner där vi ska jobba med datorer.
Mycket få elever äger datorer.
Vi erbjuder en dataorienteringskurs på mycket grundläggande nivå.
Goda förutsättningar för oss lärare. Jag upplever att det finns en vilja och ambition inom
verksamheten att anamma ny teknik Det rimmar dock ganska illa med elevernas förutsättningar.
De flesta elever här kan inte öppna sin Mail än mindre arbeta med appar eller digitala
lärplattformar
liten
Vi har många datorer som är bokningsbara inför lektioner. Till hösten ska vi även starta med "en
till en".
Eleverna skriver sina prov och inlämningsuppgifter på datorer.

9. Beskriv kortfattat hur du arbetar med digitala verktyg och IKT i din
undervisning.
15 svar

Vi har kurserna i lärplattform men det får eleverna jobba med hemma.
De får göra Powerpoint presentationer använda datorn för att skriva och Google classroom
Jag försöker använda digitala verktyg i min undervisning när det passar bra.
Vi har smartboards, men det är ofta krångel med dem och programvaran som man kan använda
för att också göra eleverna delaktiga har licenserna gått ut för och vi får pga ekonomin inte köpa
nya. Vi har en läroplattform på webben som vi använder, där eleverna lämnar in uppgifter, kan
göra prov mm
Jag använder pp-presentationer och appar på elevernas mobiler, t.ex. mentimeter
Lärplattform, lexin, informationssökning, ordbehandling, återkoppling
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Eleverna använder Office och lämnar in de flesta av sina uppgifter digitalt. Där processkrivs
också texterna. Vi använder lärplattformen itslearning i alla kurser. Nu ska de ju också kunna
använda presentationstekniska hjälpmedel och det jobbar jag mer med nu, men inte i den
utsträckning jag önskar och en del elever behöver.
Lärplattform, flippat klassrum, en-till-en, interaktiva uppgifter.
Jag använder digitala verktyg för att variera undervisningen, för att främja inlärning och skapa
gemenskap i klassrummet.
Mina vuxenelever får lära sig att skriva i Word och göra PowerPoints.
Använder ordbehandlingsprogram, powerpoint, smartboard och projektor. Filmar också med
Ipad.
Så gott jag kan. Försöker instruera eleverna till hur de kan arbeta mer med digitala verktyg
pp och projektor, viss del av uppgifterna skrivs på dator av eleven
Google Sites och google classroom använder jag hela tiden. Alla mina gymnasiekurser med
genomgångar ligger på google sites. Uppgifterna lämnas in i Classroom. Sen använder vi även
det anonyma provverktyget Dugga.
Jag använder dator, projektor och Ipad i min undervisning, både vid planering, genomförande
och efterarbete.

10. Övriga kommentarer eller synpunkter du vill lämna i frågan ang.
digitalisering inom vuxenutbildningen?
10 svar

Det är illa. Vi har bara avtal i ett år till med våra kommuner så vi vågar inte köpa in datorer. Vet
inte heller hur många elever vi får i varje period.
Eleverna tittar mycket på film och använder datorn till hemspråk när de ska läsa svenska. Jag
ställer mig kritisk till datoranvändningen det behövs mer forskning. Dessutom använder
eleverna mobilen för my8
Det går att göra så mycket mer.
Viktigt
Svårt att svara på enkäten på ett korrekt sätt, eftersom den här processen skedde för flera år
sen på vår skola, liksom fortbildningen.
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Många elever har en väldigt låg IT-mognad, vilket gör det svårt och tungt att jobba med denna
del, om lärarna själva inte får stöd i hör det ska gå till. Elevpengen är låg, och det satsas inte
särskilt mycket på kompetensutveckling inom vuxenutbildningen, vilket gör att lärare inte hänger
med i utvecklingen.
Om vuxeneleverna hade samma möjlighet som eleverna i ungdomsskolan att låna skoldatorer,
(eller ”få” en egen dator under studietiden) skulle de vuxnas digitala kompetens öka. Jag kan
aldrig t.ex. be eleverna skicka in arbeten till mig hemifrån, eftersom knappt någon har dator
hemma. Det är synd och det blir en kunskapsklyfta mellan den som är född här och den som
kommit hit i vuxen ålder. Jag tycker att det är dags för en ny folkbildningsrörelse för att motverka
segregationen och för att minska kunskapsklyftorna.
På de flesta skolor där jag har jobbat läggs det för lite resurser på bra digitalt material och ofta
också på utbildning kring digitalisering.
Det går lite hals över huvud. Eleverna har inte de kunskaper som behövs för att helt kunna ta till
sig denna tekniken. Flera av mina elever kan inte logga in på skolans intranät eller vår
lärplattform. Därtill är det ofta ett språk på hemsidor, appar och liknande som är för avancerat
för eleverna. Mina elever har inte koll på länkar eller flikar etc.
Skulle kunna förbättras
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