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Abstract: 
 
Svenska skolan har tagit emot en ökad grupp nyanlända elever som är i behov av 
grundläggande litteracitetsundervisning (Franker, 2016, s.1). För att skapa gynnsamma 
förutsättningar för dessa elever att utveckla läs- och skrivkompetens är det betydande 
att ta hänsyn till olika faktorer. Samtidigt ställer Skolverket (2016) ett ökat krav på en 
digitaliserad undervisning där eleverna med hjälp av digitala verktyg ska utveckla 
kunskaper.  
 
Denna uppsats undersöker således hur olika kompetenser inom språkintroduktion 
arbetar litteracitetsutvecklande med stöd av digitala verktyg. Studien utgår ifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling där fysiska verktyg (digitala 
verktyg) utgör ett stöd i lärandet.  
 
Denna studie har en kvalitativ forskningsinriktning där fyra intervjuer genomförts på 
två olika språkintroduktionsprogram. Studien har ett kompetensfokus där två lärare i 
svenska som andraspråk, en studiehandledare och en IT-pedagog har intervjuats.  
 
I resultatet framkommer det att digitala verktyg i form av datorer, Ipads, Smartboards 
och smartphones förekommer på ett varierat sätt där det sociokulturella lärandet ger 
förutsättningar för litteracitetsutvecklingen. Studiens deltagare redogör även för att 
digitala verktyg i samband med litteracitetsarbetet ger förutsättningar för interaktion 
och kommunikation bland lärare och elever.   
 
 
 
 
 
Nyckelord: digitala verktyg, litteracitet, litteracitetsutveckling, nyanlända,  
språkintroduktion, sociokulturellt lärande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Innehåll 
1. Inledning ......................................................................................................................... 1 
1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................. 2 
1.2. Begreppsförklaringar ........................................................................................................ 2 
1.2.1 Illitterat ............................................................................................................................. 2 
1.2.3 Litteracitet ........................................................................................................................ 2 
1.2.4 Digitala verktyg ............................................................................................................... 3 
1.2.5 Modersmål ....................................................................................................................... 3 
1.2.6 Andraspråk ....................................................................................................................... 3 
1.2.7 Studiehandledning på modersmålet ............................................................................. 3 
1.2.8 Verklighetsbaserad 
undervisning……………………………………………….3 
 
2. Bakgrund ............................................................................................................................. 4 
3. Teoretiska perspektiv ....................................................................................................... 5 
3.1 Sociokulturella perspektivet .............................................................................................. 5 
4. Tidigare forskning ............................................................................................................ 6 
4.1 Multimodalitet i grundläggande litteracitetsundervisning på SFI ............................... 6 
4.2 Litteracitetsforskning ......................................................................................................... 7 
4.3 Litteracitetsundervisning för andraspråksinlärare med kort eller ingen 
skolbakgrund ............................................................................................................................. 7 
4.4. Digital stöttning i litteracitetsutvecklingen på ett andraspråk .................................... 8 
5. Metod.................................................................................................................................... 9 
5.1. Kvalitativ forskningsintervju ........................................................................................... 9 
5.2 Urval ................................................................................................................................. 10 
5.3 Studiens deltagare ........................................................................................................... 10 
5.4 Genomförande ................................................................................................................ 11 
5.5. Databearbetning ............................................................................................................. 12 
5.6 Analysmetod .................................................................................................................... 12 
5.7 Forskningsetiska övervägande ...................................................................................... 12 
6. Resultat och analys ........................................................................................................ 13 
6.1 Digitala verktyg i litteracitetsundervisningen .............................................................. 13 
6.2 Digitala verktyg i en sociokulturell kontext ................................................................. 14 
6.3 Verklighetsbaserad undervisning med digitala verktyg.............................................. 15 
6.4 Fördelar och nackdelar med digitala verktyg i litteracitetsarbetet ............................ 16 
7. Diskussion........................................................................................................................ 17 
7.1 Resultatdiskussion ........................................................................................................... 17 
7.1.1 Vilka digitala verktyg används i litteracitetsarbetet i ämnet svenska som 
andraspråk och på vilket sätt används dem? ..................................................................... 17 



 

 

7.1.2 Vilka fördelar och nackdelar upplever studiens informanter att det finns med att 
arbeta med digitala verktyg i litteracitetsarbetet i ämnet svenska som andraspråk?.....19 
 
7.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 21 
8. Slutsatser och vidare forskning .................................................................................. 22 
9. Referenser......................................................................................................................... 23 
Bilaga 1 Informationsbrev…………………………………………………………………………...26 
Bilaga 2 Intervjuguide……………………………………………………………………………….27 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 
1. Inledning 

 
Barn inom det svenska skolväsendet har i tidigare grundskolans år lärt sig läsa och 
skriva i undervisningen. Att vara läs och skrivkunnig i den svenska samhällsstrukturen 
är något som tas förgivet menar Franker (2013, s.771). Dock har denna bild av 
samhället på kort tid förändrats till följd av en ökad migration. De senare årens 
migrationsströmningar till Sverige har inneburit ett stort mottagande av nyanlända 
elever (se definition i bakgrundsavsnittet) i svenska skolan. Franker (2016, s.1) 
hänvisar till att många av dessa unga människor tidigare aldrig gått i skolan och är i 
stort behov av undervisning i grundläggande literacitet. Att vara ung och icke läs- och 
skrivkunnig i dagens samhälle innebär stora begränsningar för att kunna delta och 
vara en aktiv samhällsmedborgare och kan i längden leda till ett livslångt utanförskap.  
 
Samtidigt sker stora förändringar i samhället och de digitala innovationerna kräver en 
ny sorts kompetens. Detta gör att skolan snabbt måste leva upp till dessa 
omställningar och organisera undervisningen som möter samhällets behov. De nya 
kraven på en mer digitaliserad undervisning synliggörs i de reviderade 
styrdokumenten som skolan ska förhålla sig till och de digitala verktygen får en 
omfattande roll i skolarbetet. Skolverket (Gy11) hänvisar till att läraren ska organisera 
undervisningen med digitala verktyg för att eleverna ska utvecklas kunskapsmässigt. 
Även i kursplanen för svenska som andraspråk för grundskolan årskurs 7-9 
understryker Skolverket att eleverna ska använda sig av digitala verktyg i sitt lärande 
(Gy11).  
 
Denna grupp av elever som saknar skolbakgrund från hemlandet och inte tidigare lärt 
sig läsa och skriva skiljer sig från litterata andraspråksinlärare när det gäller inlärning 
(Tarone, 2009, s.75). Hur skolan tar emot och tillgodoser nyanlända elever 
grundläggande läs- och skrivundervisning på ett andraspråk och samtidigt inkluderar 
en digitaliserad undervisning är därför en angelägen fråga utifrån skolans uppdrag.  
 
Utifrån denna beskrivning tillsammans med mina egna erfarenheter av att möta 
nyanlända elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund föds studiens syfte. 
Denna studie kommer därför att fokusera på hur pedagoger och studiehandledare på 
språkintroduktion arbetar med digitala verktyg i litteracitetsarbetet inom ämnet 
svenska som andraspråk. Utifrån forskningsområdet har en kvalitativ 
forskningsinriktning valts att genomföras där. Intervjuer med olika kompetenser inom 
språkintroduktion, som är involverade i undervisningen av litteracitetsarbetet har 
utgjort datainsamlingen. Studiens deltagare utgörs av två lärare i svenska som 
andraspråk, en IT-pedagog och en studiehandledare som alla är verksamma inom 
språkintroduktionsprogrammet.   
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur fyra olika kompetenser, två SVA-
lärare, en studiehandledare och en IT-pedagog, inom språkintroduktion arbetar med 
nyanländas litteracitetsutveckling med stöd av digitala verktyg och hur de upplever att 
det fungerar i praktiken.  
 
För att kunna besvara studiens syfte har två frågeställningar formulerats.  
 

• Vilka digitala verktyg används i litteracitetsarbetet i ämnet svenska som 
andraspråk och på vilket sätt används dem?  
 

• Vilka fördelar och nackdelar upplever studiens informanter att det finns med 
att arbeta med digitala verktyg i litteracitetsarbetet i ämnet svenska som 
andraspråk?  

 
1.2. Begreppsförklaringar 
 
Under denna rubrik kommer begreppsförklaringar att redovisas för att underlätta 
läsningen i denna studie. Begrepp som valts att utelämnas under arbetets 
framställning har även motiverats i stycket nedanför.  
 
 
1.2.1 Illitterat  
 
Enligt SAOB (Svenska akademins ordbok) definieras begreppet illitterat som ett 
adjektiv som beskriver en person som är okunnig, olärd och ostuderad. Att använda 
begreppet illitterat för att beskriva människor som inte kan läsa och skriva menar 
Wedin (2010, s.50) är en förenkling av verkligheten. Eftersom ordet illitterat menar att 
individen anses vara okunnig och olärd har begreppet valts att inte användas i denna 
studie för att beskriva elever som inte kan läsa och skriva då det osynliggör individens 
tidigare erfarenheter och kunskaper. Istället för illitterat kommer Åsa Wedins (2010, 
s.51) beskrivning att användas när det behövs: ”människor som inte kan läsa och 
skriva och ska göra det för första gången på svenska som sitt andraspråk”.  
 
 
1.2.3 Litteracitet 
 
Litteracitet är den svenska benämningen av det engelska ordet literacy och i denna 
studie kommer begreppen att kombineras.  I denna studie har Skolverkets definition 
av litteracitet valts att användas. Skolverket (2016) menar att litteracitet inte bara 
innebär att vara läs- och skrivkunnig utan även innefattar kunskapen av att använda 
den kompetensen i olika sammanhang.  Vidare inkluderar Skolverket (2006) i sin 
definition av litteracitet även symboler, tal och bild och hur eleven med hjälp av 
skriften kan koppla dem till varandra.  
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1.2.4 Digitala verktyg  
 
Basaran (2016, s.11) använder sig av begreppet digitala lär-resurser och definierar det 
som allt material som är digitalt och som används för utvecklingen av elevernas 
lärande. Diaz (2012, s.19) använder begreppen IT (informationsteknik) och IKT 
(informations- och kommunikationsteknologi) som inkluderar alla aspekter av digital 
teknik som t.ex. datorer, internet och mobiltelefoner. I detta arbete kommer digitala 
verktyg att utgöra benämningen för dessa resurser.  
 
1.2.5 Modersmål 
 
Håkansson (2003, s.15) hänvisar till Skutnabb-Kangas (1981) definition av begreppet 
modersmål och definierar det utefter fyra kriterier som bör uppfyllas. Det första 
kriteriet är ursprungskriteriet som innebär att modersmålet är det språk individen lärt 
sig först. Det andra kriteriet är kompetenskriteriet som innebär att modersmålet är det 
språk som individen behärskar bäst. Det tredje kravet är funktionskriteriet där 
modersmålet anses vara det språk som personen använder mest. Det fjärde och sista 
kriteriet handlar om både interna och externa attityder där modersmålet är det språk 
individen identifierar sig med och det språk som andra identifierar individen med.  
 
1.2.6 Andraspråk 
 
Håkansson (2003, s.145) definierar begreppet andraspråk utifrån en inlärningsprocess 
där andraspråket är det språk individen lär sig efter tre års ålder i landet där språket 
talas. Hammarberg (2017, s.28) menar att svenska som andraspråk lärs in både genom 
formell inlärning (undervisning) och informell inlärning (vardaglig kontakt med 
språket).  
 
 
1.2.7 Studiehandledning på modersmålet  
 
Elever som har svenska som andraspråk har enligt 5 kap. 4 § i skolförordningen rätt 
till studiehandledning på modersmålet.  Studiehandledning på modersmålet innebär 
enligt Skolverket (2016) att eleven får stöd i sin språk- och kunskapsutvecklingen på 
sitt modersmål vilket är betydelsefullt i undervisningen. Syftet med detta stöd är att 
elevens språkliga kompetens används som resurs i lärandet (Skolverket 2016).  
 
1.2.8 Verklighetsbaserad undervisning 
 
García (2009, s.327) hänvisar till New London Groups (1996) engelska begrepp 
Authentic situated practice som innebär att undervisningen för flerspråkiga elever bör 
kopplas till den verklighet som eleverna känner igen vilket medför en pedagogik som 
inkluderar deras tidigare erfarenheter, kunskaper och deras kultur och språk. I detta 
arbete kommer begreppet verklighetsbaserad och autentisk undervisning användas i 
kombination som innefattar samma definition.  
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2. Bakgrund  
 
I följande avsnitt kommer styrdokument i form av läroplan och kursplan att redovisas 
som hänvisar till skolans krav på en digitaliserad undervisning. I samma avsnitt 
kommer även riktlinjer för organisationen av nyanländas studier på språkintroduktion 
att lyftas.  
 
2018 reviderades läroplanen för gymnasieskolan för att inkludera ett digitaliserings 
perspektiv i undervisningen. Kravet på digitalisering ges uttryck under flera rubriker i 
läroplanen. Under rubriken gymnasieskolans uppdrag poängterar Skolverket (2018) att 
digital teknik är en förmåga som alla elever ska få möjlighet att utveckla. I läroplanen 
synliggörs även vad målet med digital teknik är. Skolverket (2018) hänvisar till att 
målet efter avslutade gymnasiestudier på ett introduktionsprogram är att eleverna ska 
kunna använda digitala verktyg för kunskapssökandet. Lärarna behöver därför 
inkludera digitaliseringen i undervisningen. Under rubriken kunskaper menar 
Skolverket (2018) att lärarens uppdrag är att undervisningens organisation ska syfta till 
att eleverna utvecklar kunskaper med digitala verktyg.   
 
I ämnet svenska som andraspråks syftebeskrivning tydliggör Skolverket (2018) att 
eleverna som deltar i undervisningen ska via digitala miljöer få möjlighet att 
kommunicera med både interaktiva och föränderliga texter. I det centrala innehållet 
som utgör riktlinjer för vad undervisningen ska innehålla finns flera inslag av 
digitalisering. Under rubriken läsa och skriva hänvisar Skolverket (2018) till att 
undervisningen ska inkludera digitala verktyg för stavning, ordförståelse, redigering 
och skapande av texter med inslag av ord, ljud och bild.  
 
Språkintroduktion är ett gymnasieprogram som riktar sig mot nyanlända ungdomar 
som saknar behörighet till ett nationellt program på gymnasieskolan. På 
språkintroduktion studerar eleverna därför grundskolans kurser mot målen i årskurs 
7-9 vilket innebär att de är dessa kunskapskrav som ämnet måste förhålla sig till. För 
att räknas som nyanländ finns det särskilda bestämmelser som upprättats.  Enligt 
skollagens riktlinjer (3 kap. 12 a § SkolL) räknas en elev som nyanländ när de 
uppfyller följande fyra krav: eleven ska ha varit bosatt utomlands, eleven ska vara 
bosatt i Sverige, eleven ska ha börjat skolan efter ordinarie skolstart och definitionen 
nyanländ upphör efter fyra års skolgång. Skolverket (2016) hänvisar till att 
undervisningen i denna verksamhet behöver utformas utefter elevens förutsättningar 
och behov för att den ska gynna elevens språk- och kunskapsutveckling. Skolverket 
(2016) poängterar att språkintroduktions centrala uppdrag är att undervisa eleverna i 
svenska språket för att eleverna ska kunna ta sig vidare mot andra studier.  
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3. Teoretiska perspektiv 
 
I följande stycke kommer det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling 
att presenteras. Begrepp som är relevanta i detta perspektiv kommer även att lyftas.  
 
3.1 Sociokulturella perspektivet 
  
Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev S. Vygotskiljs (Vygotskilj (1978, 
refererad i Säljö 2015, s.90) teori om på lärande och utveckling. I det sociokulturella 
perspektivet anses människan vara en biologisk varelse som använder sina tankar och 
sinnen för att utvecklas till en sociokulturell varelse som använder sig av mentala, 
språkliga och fysiska redskap (Säljö, 2015, s.95).  
 
Synen på lärandet och språkutveckling är nära sammankopplade i detta teoretiska 
perspektiv. Skolverket (2012) hänvisar till att det sociokulturella perspektivet utgår 
ifrån att lärandet sker i sociala sammanhang där språk utvecklas genom aktiv 
användning och deltagande i interaktion med andra. Detta perspektiv på lärandet 
synliggörs även i styrdokument i form av kursplaner i grundskolan. Skolverket (2016) 
inleder kursplanen i svenska som andraspråk i grundskolan med: ”Språk är människans 
främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära”. Kommunikationen och samspelet 
mellan människor har därför en betydande roll i detta perspektiv.  
 
En annan faktor som utgör en betydande del inom detta teoretiska perspektiv är 
människans användning av fysiska verktyg. Säljö (2015, s.91) poängterar att lärandet i 
en sociokulturell kontext baseras även på att människan utvecklas med hjälp av 
fysiska redskap. Dessa fysiska redskap som människan använder i sitt lärande och 
utveckling är digitala verktyg. Säljö (2015, s.93) menar att människan därför bör ses 
som en hybridvarelse som med hjälp av redskap i sitt dagliga liv både tänker, lever 
och lär. Det som kännetecknar det sociokulturella perspektivet på lärande och 
utveckling är att dessa faktorer som bidrar till lärandet inte utesluts från varandra. 
Säljö (2009, s.22-23) menar att i detta perspektiv samverkar användingen av språkliga 
redskap, fysiska redskap och interaktion och kommunikation mellan individer. Vidare 
menar Säljö (2015, s.97) att i det globaliserade samhället utgör lärandet betydelsen av 
att utveckla färdigheter som bidrar med att människan kan använda sig av digitala 
verktyg i form av datorer och appar.  
 
Inom det sociokulturella perspektivets syn på lärande i ett andraspråksperspektiv har 
begreppet scaffolding fått genomslag. Begreppet myntades av Wood, Bruner & Ross 
(1976) och översätts rakt av till ordet stöttning vilket i en språkinlärningskontext 
handlar om att en mer kunnig individ stöttar den mindre kunniga individen i 
inlärningen (Säljö 2015, s.101). Gibbons (2002, s.82) menar att elever som lär sig att 
läsa för första gången på sitt andraspråk är i behov av stöd i litteracitetsinlärningen.  
Stöttningen kan ges uttryck på olika sätt. Stöttningen individen bidrar med utgörs av 
interaktionen och samspelet med samtalspartnern där förhandlingar av ord och 
betydelser sker, tolkningar och ifyllnader (Hammarberg, 2013, s.65).  
 
Begreppet scaffolding är sammankopplat med Vygotskys teori om den proximala 
utvecklingszonen som beskrivs som avståndet mellan det individen kan åstadkomma 
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på egen hand och det hen lyckas uppnå i samarbete med andra och det är i det 
området som utveckling och lärande sker (Hammarberg, 2013, s. 64). Denna stöttning 
behöver inte alltid vara en mer kunnig individ. Strandberg (2006, s.94) menar att IKT 
(digitala verktyg) är den mer kunniga ”individen” och kan således utgöra det stöd 
inom den proximala utvecklingszonen som leder eleven mot lärande.  
 
 
4. Tidigare forskning 

 
I denna studie utgör litteracitet och digitala verktyg två centrala aspekter. I detta 
avsnitt kommer därför forskning som berör dessa två att belysas med fokus på 
faktorer som påverkar och bidrar till litteracitetsutvecklingen. Inom den svenska 
kontexten för litteracitetsutveckling har Åsa Wedin (2018) varit framstående och en 
av hennes forskningar kommer att presenteras i nästa stycke.  
 
 
4.1 Multimodalitet i grundläggande litteracitetsundervisning på SFI 
 
Wedin, Rosén & Hennius (2018) genomförde en etnografisk studie på två SFI- skolor 
där eleverna studerade studieväg 1 på B och C-nivå för att observera hur digitala 
verktyg och transspråkandet används i undervisningen av grundläggande 
skrivinlärning. Datainsamlingen utgjordes utav observationer, inspelningar (foton, 
audio och video), intervjuer med både lärare och elever, samt artefakter i form av 
läromedel, elevtexter och digitalt material. Eleverna som deltog i undervisningen hade 
kort eller ingen tidigare skolbakgrund från hemlandet. Digitala verktyg som förekom i 
undervisningen var datorer, Ipads och mobiltelefoner som användes för ordsökning 
eller för att ta reda på information. En lärare på en av skolorna använde en blogg som 
plattform för olika typer av övningar som gjordes tillgängliga för eleverna, bland 
annat självrättande övningar.  
 
Under projektets gång, i samspråk med de undervisande lärarna och forskarna, 
startades en blogg där eleverna från båda skolorna, utifrån en autentisk kontext skulle 
få möjlighet att interagera med varandra. Innan texterna publicerades på bloggen 
behövde eleverna bearbeta texterna i flera steg efter respons från läraren. Efter första 
responsen på texten som var skriven på papper fördes den över digitalt på 
datorplattan och den vidare bearbetningen och responsen gjordes via datorplattan. I 
arbetes planering ingick det även att spela in texten på datorplattan. Via bloggen 
publicerades även frågor mellan skolorna och i grupp besvarades dem. I 
gruppsamtalen kring frågorna användes även transspråkandet i arbetet. Svaren på 
frågorna som eleverna formulerade överförde läraren till datorn och använde 
projektorn för att visa alla och diskussioner skapades. Under diskussionen 
kombinerade eleverna olika språk vilket stöttade eleverna i att kunna fullfölja 
uppgiften.  
 
Resultatet av forskningen kom fram till att användningen av digitala verktyg där 
elevernas flerspråkighet används som resurs i lärandet har en betydande roll i 
meningsskapandet i den sociokulturella miljön. Användandet av ett autentiskt innehåll 
i undervisningen visade sig engagera eleverna då dessa i grupp samtalade och 
diskuterade om utformningen av både språk och struktur på frågorna som de 
arbetade med.   
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4.2 Litteracitetsforskning 
 
Inom litteracitetsforskningen har New Literacy Studies introducerat begreppen literacy 
events och literacy practices. I en svensk kontext översätts begreppen till 
litteracitetshändelser och litteracitetspraktiker. Blikstad- Balas (2018, s.19) påpekar att 
dessa två begrepp har används för att förstå språklig socialisering. Heath (1982) 
använde begreppet litteracitetshändelser när hon studerade hur små barn från olika 
områden, samhällsklasser och etniciteter i USA språkligt socialiserades in i 
litteraciteten på olika vis. Wedin (2010, s.19) menar att litteracitetshändelser är de 
situationer som involverar skrift. Skolan är en sådan domän där skriften är en naturlig 
integrerad del. Blikstad-Balas (2018, s.51) menar att litteracitetkompetensen utvecklas 
utefter de litteracitetshändelser vi deltar i. Barton, Hamilton & Ivanic (2000) beskriver 
litteracitetspraktiker som den länk som finns mellan läs- och skrivaktiviteter och de 
sociala strukturer som de ingår i och formas efter och att litteracitetspraktiker kan 
beskrivas som det som människan gör med litteracitet. Vidare inkluderar de i 
begreppet människors medvetande om litteracitet och deras attityder och värderingar.  
 
Sedan utvecklingen och integreringen av teknologi i det globala samhället har nya 
begrepp inom litteracitet introducerats och det talas om begreppet digital literacy, det 
vill säga, digital litteracitet. Det finns flera olika definitioner av begreppet digital 
litteracitet. Kjällander (2014, s.54) definierar digital litteracitet som de förmågor som 
används i en social kontext för att producera språk med de resurser som finns i digital 
teknik som t.ex. datorer. Forskning har kommit fram till att digital litteracitet har 
betydelse i undervisningskontexten. Detta menar Casey & Bruce (2011, s.77) som 
hänvisar till att digital literacy täcker en viktig aspekt i klassrummet då det finns en 
nära koppling mellan aktivitet och mening där lärandet och litteracitet hör ihop. 
Vidare menar Casey & Bruce (2011, s.77) att litteracitet handlar om förmågan att 
kunna förmedla mening och att litteracitet förstås bäst utifrån ett deltagande 
perspektiv och de menar att litteracitet ger förutsättningar för att delta och teknologi 
ger nya möjligheter för deltagande.  
 
 
4.3 Litteracitetsundervisning för andraspråksinlärare med kort eller 
ingen skolbakgrund 
 
Franker (2013, s.776) poängterar att läsinlärningen på ett andraspråk bygger på 
förståelsen av kopplingen mellan tal och skrift. Även om elever i 
andraspråksundervisningen inte haft möjlighet att lära sig läsa och skriva har de ändå 
ett muntligt språk. Därför menar Franker (2013, s.777) som hänvisar till Murray 
(2005) att modersmålet i andraspråksinlärningen för elever med kort eller ingen 
tidigare skolbakgrund kan utgöra ett viktigt stöd i lärandet. För att stötta elevernas 
litteracitetsutveckling i andraspråket är studiehandledning på modersmålet 
betydelsefullt. Att studiehandledarna finns med under lektionstid är positivt för 
samarbetet mellan läraren och studiehandledaren då ett flerspråkigt perspektiv 
inkluderas i undervisningen och elevens behov går att tillgodoses direkt (Skolverket, 
2015, s.23) 
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Tarone (2009, s.77) påpekar att i litteracitetkompetensen ingår förmågan att kunna 
koppla en visuell symbol i form av ett grafem till att representera ett fonem som i sin 
tur struktureras ihop med andra för att sedan bilda ett ord. För att utveckla litteracitet 
behöver eleven bli medveten om flera olika aspekter kopplat till läsning och skrivning. 
Malessa (2018, s.27) menar att inläraren behöver utveckla språkavkodning och 
språkets olika fonetiska, syntaktiska, morfologiska och lexikala enheter.   
  
Burt, Peyton & Schaetzel (2008, s.2) hänvisar till vikten av att bygga vidare på 
inlärarnas tidigare kunskaper och erfarenheter och att litteracitetsundervisningen 
behöver organiseras med aktiviteter som är kopplade till verkliga livet. Vidare menar 
de att en effektiv strategi är att inkludera ett innehåll i undervisningen som inlärarna 
kan relatera till. Wedin (2010, s.52) menar att andraspråksinlärarna behöver delta i en 
undervisning som är baserad på en autentisk kommunikation där det finns en tydlig 
koppling till vardagslivet. Peyton (2012, s.135) poängterar att oavsett om eleverna inte 
har utvecklad litteracitet på modersmålet är det viktigt att de kan använda deras andra 
kunskaper och resurser i inlärningen och att dessa uppfattas som legitima.  
 
När det gäller läsinlärning på andraspråket har det också visat sig ha betydelse för att 
individen kan känna igen innehållet i texten. Franker (2013, s.775) menar att 
förståelsen av text skapas när eleven kan koppla betydelsen av orden till verkligheten. 
Textinnehållet som eleverna möter i undervisningen har därför betydelse för 
läsningen. Gibbons (2002, s.83) menar att elever som lär sig läsa på sitt andraspråk 
behöver möta ett textinnehåll som de känner igen. Det bedöms även viktigt att de 
nyanlända elevernas progression synliggörs för dem och att eleverna får återkoppling 
på deras utveckling (Basaran, 2016, s.23).  
 
 
4.4. Digital stöttning i litteracitetsutvecklingen på ett andraspråk 
 
Digitala verktyg i språkinlärningen kan användas på olika sätt i undervisningen. 
Basaran (2016, s.31, 36) klargör att digitala verktyg kan fungera som resurs i 
språkinlärningen och även som kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen för de 
elever som är i behov av det. Basaran (2016, s.75) poängterar att en fonologisk 
medvetenhet är grundläggande för att nyanlända elever ska lyckas utveckla skriv- och 
läskompetens och i det tidiga stadiet är det positivt att använda eleverna som resurs 
genom att låta de samarbeta. Vidare påpekar Basaran (2016, s.76) att digitala verktyg i 
form av applikationer och språklekar i undervisningen ger förutsättningar att träna 
fonologisk medvetenhet. Lotherington & Jenson (2011, s.228) menar att 
pappersbaserad litteracitetsundervisning i L2-klassrummen ifrågasätter det autentiska i 
andraspråksinlärningen och att lärarna behöver inkludera ett multimodalt perspektiv i 
undervisningen. När läs- och skrivkompetensen ännu inte utvecklats utgör det 
muntliga språket en viktig resurs i lärandet. Basaran (2016, s.78) menar att samtal i 
samspel med eleverna leder eleverna mot ett skriftspråk och genom att använda 
talsyntes i digitala verktyg får eleverna möjlighet att lyssna på de enskilda fonetiska 
ljuden till både ord och meningar. Talsyntes fungerar även som stöd vid den egna 
skriftliga produktionen.  
 
Digitala verktyg erbjuder inte bara fonologiskt stöd i litteracitetsutvecklingen utan det 
finns andra funktioner som de uppfyller i litteracitetsarbetet. Detta poängterar 
Basaran (2016, s.96) som menar att webbresurser som finns tillgängliga på nätet ger 
eleverna förutsättningar att använda sig av ett multimodalt stöd där de möter både 
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text och bild tillsammans med uttal av ordet. Computer-assisted assesment är ett 
engelskt begrepp som används inom fältet av andraspråksinlärning som innebär att 
digitala verktyg i form av dator kan assistera eleven i sin språkutveckling genom att 
arbeta med övningar som är självrättande enligt Chapelle (2001, s.32). Vidare 
poängterar Chapelle (2001, s.31) att en kollaborativ miljö i aktiviteterna som 
involverar digitala verktyg är viktigt.  
 
Basaran (2016, s.47–48) menar att användandet av digitala verktyg i undervisningen 
inte alltid blir som förväntat på grund av tekniska problem. Diaz (2012, s.107) menar 
att nätverksproblem kan göra att både lärare och elever kan uppleva frustration i 
arbetet med digitala verktyg.  
 
 
 
5. Metod 

 
I detta avsnitt presenteras och redovisas metoden som denna studie bygger på. Vidare 
redogörs hur urvalet gått till, vilka studiens deltagare är och hur studien genomförts. I 
detta kapitel redovisas även hur databearbetningen gått till och vilken analysmetod 
som använts. Sista underrubriken presenterar även de forskningsetiska principerna 
som denna studie tagit hänsyn till.  
 
 
5.1. Kvalitativ forskningsintervju  
 
Denna studie har en kvalitativ forskningsinriktning med fokus på semistrukturerade 
intervjuer. Den kvalitativa forskningsmetoden kännetecknas av att forskaren kommer 
nära data som studeras vilket bidrar till en detaljerad kunskap där ord senare används 
som analysenehet (Denscombe 2017, s.23).  Anledningen till valet av metod baseras 
därför på studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2002, s.300) poängterar att i en 
kvalitativ intervju är forskaren intresserad av att ta reda på informantens synpunkter. 
Det som även kännetecknar kvalitativa intervjuer är att datainsamlingen görs vid 
intervjutillfället och studiens deltagares svar på de frågor som forskaren ställer utgör 
datakälla (Denscombe 2017, s.267). Kunskap produceras därför socialt i interaktionen 
mellan informanten och forskaren (Kvale & Brinkmann 2014, s.85).  
 
Inom den kvalitativa forskningsmetoden har ett fokus på semistruktuerade intervjuer 
valts som struktur. Det innebär att studiens deltagare kommer att intervjuas utifrån en 
mall med intervjufrågor som sammanställts i förväg som baseras på de 
frågeställningar som studien bygger på (Denscombe 2017, s.269). Anledningen till att 
denna struktur används är för att intervjuprocessen är flexibel vilket innebär att 
beroende på informantens svar finns det möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman 2002, 
s.127, 301). Intervjuerna som realiseras kommer att spelas in och transkriberas. 
Inspelning och transkribering av data genomförs för att analysen av data ska 
underlättas (Bryman 2002, s.310).  
 
Inför val av metod har även forskningsintervjuns styrkor och svagheter tagits i 
beaktande och ställts emot varandra. Denscombe (2017, s.292) poängterar att en 
fördel med intervjuer som forskningsmetod är att intervjun ger förutsättningar att 
samla in data som är detaljerade och validiteten i data kan via direktkontakt 
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kontrolleras under datainsamlingen gällande relevans. Denna fördel bedöms utifrån 
studiens syfte vara relevant för att kunna besvara arbetes intention. Validiteten i 
kvalitativa intervjuer kan även innebära svagheter. Denscombe (2017, s.293) menar att 
validiteten i informanternas svar inte alltid representerar verkligheten utan att data 
som utmynnar i intervjun grundas i vad som sägs och inte alltid i vad som görs. 
Konsistens är svårt att uppnå via semistrukturerade intervjuer vilket i sin tur innebär 
när det gäller reliabilitet, att datainsamlingen påverkas av individen som intervjuas och 
även det sammanhang som individen befinner sig i (Denscombe, 2017, s.293).   
 
Utifrån sammanställningen av metod i föregående stycke är bedömningen att den 
kvalitativa forskningsinriktningen med fokus på semistruktuerade intervjuer är lämplig 
för att undersöka studiens syfte och frågeställningar.   
 
Inför intervjutillfället har ett flertal frågor sammanställts. Frågorna som formulerats i 
intervjuguiden har utformats som ett underlag för att få svar på studiens syfte och 
frågeställningar. Det har därför varit angeläget att frågorna är formulerade på ett 
sådant sätt att de skapar en förståelse för vilka förutsättningar som finns runt omkring 
användandet av digitala verktyg i litteracitetsarbetet. Bedömningen är att detta 
möjliggör att datainsamlingen bidrar med ett bredare perspektiv.  
 
 
 
5.2 Urval 
 
I denna studie har urvalet av studiens deltagare gjorts utefter kompetens som berör 
digitala verktyg och undervisning av litteracitetsutvecklande arbete i ämnet svenska 
som andraspråk på ett språkintroduktionsprogram. Anledningen till kompetensfokus 
är för att studiens syfte ska belysas utifrån olika kompetensperspektiv. En skola i 
Mellansverige har kontaktats där dessa kompetenser finns och urvalet har därför 
gjorts enligt ett så kallat bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menar Bryman 
(2002, s.114) att informanterna är de som finns tillgängliga för forskaren. Den fjärde 
informanten jobbar på en annan skola i Mellansverige och kontaktades via mail.  Det 
som har varit angeläget i urvalet av informanter har varit erfarenhet av att arbeta med 
litteracitetsutveckling och behörighet i ämnet svenska som andraspråk.  
 
 
5.3 Studiens deltagare 
 
Lärare i svenska som andraspråk: Frida 
Frida är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och engelska och jobbar på 
skolan som i denna studie benämns som Fasanskolan. Frida är även förstelärare och 
jobbar med kollegialt lärande i verksamheten. Frida har jobbat på språkintroduktion i 
2 år och har tidigare erfarenheter av att jobba på låg- och mellanstadiet i 
förberedelseklass för nyanlända barn. På skolan undervisar hon 10 timmar i ämnet 
svenska som andraspråk och 6 timmar i engelska.  
 
Lärare i svenska som andraspråk: Karin 
Karin är legitimerad lärare i svenska som andraspråk, religion och svenska. Hon 
arbetar på skolan som i detta arbete benämns som Falkskolan. Hon har arbetat med 
nyanlända elever i flera år och arbetat med elever med olika skolbakgrunder. På 
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språkintroduktion har hon arbetat i fem år. När denna studie genomförs undervisar 
hon en grupp nyanlända elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund.  
 
IT-pedagog: Susanne 
Susanne är IT-pedagog och specialpedagog och jobbar på skolan som i denna studie 
kallas för Falkskolan. Susanne har arbetat som IT-pedagog i över tio år och har flera 
års erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. På språkintroduktion har hon 
arbetat i två år och har tidigare jobbat med olika åldersgrupper på olika stadier. I 
arbetet som IT-pedagog samverkar hon med lärarna i svenska som andraspråk för att 
ta fram appar och program som eleverna kan använda i sin språkinlärning. 
 
Studiehandledare och modersmålslärare: Aisha 
Aisha jobbar som modersmålslärare och studiehandledare i somaliska på Falkskolan. 
Hon har jobbat i nästan tolv år med grundläggande läs- och skrivinlärning för 
nyanlända ungdomar. På Falkskolan har hon arbetet i 7 år och där handleder hon 
eleverna i undervisningen av svenska som andraspråk på modersmålet och arbetar 
även individuellt med eleverna när det behövs.  
 
Sammanställning av studiens deltagare 
 

Yrkesroll Deltagare Skola Behörighet Erfarenhet inom 
Språkintroduktion 

Sva-lärare Frida Fasanskolan Lärarlegitimation  2 år 
Sva-lärare Karin Falkskolan Lärarlegitimation 5 år 
IT-pedagog Susanne Falkskolan Lärarlegitimation 2 år 
Studiehandledare och 
modersmålslärare 

Aisha Falkskolan Ingen 
lärarlegitimation  

7 år 

 
 
5.4 Genomförande  
 
Innan intervjuerna kunde genomföras fick studiens deltagare ta del av 
informationsbrevet som innehöll syftet till denna studie och de etiska riktlinjerna samt 
de intervjufrågor som sammanställts. Samtliga informanter gav samtyckte till att 
genomföra intervjuerna och att spela in dem. En enskild intervju genomfördes med 
varje deltagare där inspelningarna gjordes med hjälp av en applikation i 
mobiltelefonen. Deltagarna hade därför tid på sig för att förbereda sig inför 
intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på plats i skolornas lokaler i ett enskilt rum 
där inga andra personer fanns på plats vilket gav förutsättningar för en lugn miljö. 
Varje deltagare intervjuades vid ett tillfälle vilket tog cirka 30 minuter. Samtliga 
intervjuer påbörjades med generella frågor där deltagarna fick beskriva deras uppdrag 
i undervisningen och vilken erfarenhet de har av att arbeta med den målgrupp som 
denna studie riktar sig mot. Vidare användes de resterande frågorna från 
intervjuguiden som huvudfrågor i intervjun och det fanns även tillfällen där nya frågor 
kopplade till informanternas svar ställdes. Under intervjutillfällena ställdes följdfrågor 
till informanterna när det bedömdes att svar behövdes utvecklas och kontrollfrågor 
kunde ställas för att kontrollera att informationen uppfattats korrekt. 
Sammanfattningar av deltagarnas svar gjordes för att informanterna skulle kunna 
bekräfta eller korrigera de som sagts (Denscombe, 2018 s.280).  
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5.5. Databearbetning 
 
Det första som gjordes när databearbetningsprocessen påbörjades var att transkribera 
de inspelade ljudfilerna från intervjuerna. Vid första avlyssningen av det inspelade 
materialet togs beslutet att transkribera hela inspelningarna och inte utdrag ur 
intervjuerna. Anledningen till det var för att transkriberingen ger förutsättningar att 
komma nära datainsamlingen (Denscombe 2018, s.395).  För att kunna genomföra 
transkriptionerna av ljudinspelningarna har de lyssnats igenom flera gånger. 
Transkriptionerna gjordes digitalt i programmet Word i dialogform. Arbetet har varit 
tidskrävande men nödvändigt för att kunna genomföra analysen av datainsamlingen.  
 
Nästa moment i databearbetningsprocessen var att skriva ut transkriberingarna. 
Transkriberingarna valdes att skrivas ut eftersom det underlättar analysen av data 
(Denscombe 2018, s.395). Varje utskriven intervju häftades ihop separat för att kunna 
hantera datainsamlingen på ett lättöverskådligt sätt. Efter att ha lyssnat igenom alla 
intervjuer vid ett par tillfällen påbörjades analysen av data.  
 
 
 
5.6 Analysmetod 
 
Det transkriberade materialet har använts för att analysera datainsamlingen. 
Anlysmetoden som använts i denna studie baseras på det som benämns som grundad 
teori och innebär att intervjuutskrifterna granskas och data både kodas och 
kategoriseras (Denscombe, 2018, s.404).  Med hjälp av inspelningarna och 
transkriberingen har markeringar och anteckningar gjorts i sidan av de uttalanden från 
studiens deltagare som ansetts vara relevanta för studiens syfte. Denna kodning har 
varit i form av enstaka ord som gett en övergripande blick av vad som kan kopplas till 
problemformuleringarna i detta arbete. Ord som används i kodningen har varit: 
digitala verktyg, kommunikation, sociokulturellt lärande, fördelar, nackdelar, studiehandledning, 
tidigare erfarenheter/kunskaper, verklighetsanknytning. När dessa ord skrivits ut i 
transkriptionerna har meningarna där studiens deltagare yttrat sig om ämnet 
markerats. Detta har underlättat analysen av datainsamlingen och gett en överskådlig 
blick av vad informanterna berättat i intervjun. De enstaka kod-orden kunde senare 
inkluderas i kategorier som i resultatdelen används som rubriker.  
 
 
5.7 Forskningsetiska övervägande  
 
I denna studie har informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet som ingår i de forskningsetiska principerna tagits hänsyn till 
(Vetenskapsrådet 2011). Innan studiens intervjuer genomfördes formulerades ett 
informationsbrev till studiens deltagare. I informationsbrevet som lämnades över 
några dagar innan intervjuerna genomfördes framgick information om vad studiens 
syfte var. Syftet med intervjun återupprepades även muntligt vid intervjutillfället. I 
informationsbrevet tydliggjordes även nyttjandekravet där informanterna fick reda på 
att informationen som framkom i intervjuerna endast skulle användas för studiens 
syfte och att deltagandet var frivilligt och att möjligheten att avbryta deltagandet 
fanns. Samtycktekravet fanns även med i informationsbrevet. Det fjärde kravet, 
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konfidentialitetskravet, fanns även med i brevet där deltagarna informerades om att 
de och deras skola skulle avidentifieras och fingerade namn skulle användas.  
 
 
 
 
 
 
6. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt kommer analysen av datainsamlingen att presenteras. Resultatet 
kommer att presenteras under rubriker som har formulerats utifrån analysmetoden. 
Rubrikerna som formulerats är följande: digitala verktyg i litteracitetsundervisningen, digitala 
verktyg i en sociokulturell kontext, verklighetsbaserad undervisning med digitala verktyg, fördelar 
och nackdelar med digitala verktyg i litteracitetsarbetet.  
 
6.1 Digitala verktyg i litteracitetsundervisningen  
 
Susanne som arbetar som IT-pedagog på Falkskolan berättar att eleverna har fri 
tillgång till digitala verktyg i form av datorer som eleverna lånar av skolan under 
läsåret. I elevernas datorer finns olika program installerade som eleverna kan använda 
i undervisningen. Ipads finns också tillgängliga att låna under lektionstid och det finns 
ett stort utbud av applikationer. Program som Claroread använder eleverna i läs- och 
skrivarbetet och programmet ger eleverna fonetiskt stöd då programmet hjälper till att 
ljuda bokstäver och möjligheten att få en text uppläst finns också. Detta verktyg 
menar Susanne fungerar som hjälpmedel i läs- och skrivutvecklingen då eleverna kan 
lyssna på vad de skrivit vilket gör att eleverna kan upptäcka om det är något ord som 
saknas i texten. Stavningsprogrammet Stavarex används även av eleverna och fungerar 
som stöd i skrivningen. På Falkskolan samarbetar Susanne med lärarna i svenska som 
andraspråk och på deras uppdrag tar Susanne fram hjälpmedel som passar både 
eleven och gruppen. I arbetet med Ipads hjälper Susanne eleverna att ställa in 
tangentbordet på elevernas modersmål så de enkelt kan byta fram och tillbaka.  
 
På Fasanskolan berättar Frida att eleverna har fri tillgång till digitala verktyg i form av 
datorer eller Ipads. Varje elev har en dator som de lånar av skolan under den tid som 
de studerar där. Ipads bokar lärarna som ska använda dem i undervisningen.  I hennes 
klassrum finns en Smartboard installerad som används regelbundet. Smartboarden är 
en whiteboard med touchfunktion som det även går att skriva på. Varje morgon 
presenterar Frida dagens lektionsplanering på smartboarden. Frida berättar att det är 
viktigt i början av litteracitetsutveckligen att eleverna möter samma former på 
bokstäverna, både digitalt och utskrivet. Frida skriver därför med typsnittet comic 
sans MS för att underlätta för eleverna. När eleverna använder datorerna använder de 
program som Claroread, Stavarex och Skolstil (ett program som också har talsyntes). 
Andra program som används är elevspel (frågespel) och ordens magi (ett program där 
eleven bildar ord). Kahoot som är ett frågespel spelar även eleverna där Frida gör 
frågor som berör de arbetsområde de arbetat med.  
 
I Karins undervisning använder hon datorer och Ipads och eleverna skriver mycket i 
skrivprogrammet word med stöd av Claroread. Karin arbetar också med en 
lärplattform som heter Unikum där eleverna kommer åt övningar och information 
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som hon lägger ut. I undervisningen använder hon digitala verktyg som komplement 
tillsammans med undervisning med papper och penna. För elever som behöver träna 
fonetiska ljud används Ipads med applikationer. En av dessa applikationer heter 
Alfavux och ger eleverna möjlighet att öva stavning och bokstavsljuden. Denna 
applikation är självrättande där eleverna får lyssna på bokstavljuden och sedan sätta 
ihop bokstäverna så att de bildar ordet som applikationen sagt. Karin berättar att hon 
tycker att det är viktigt att det finns en röd tråd i undervisningen och menar att i 
arbetet med digitala övningar behöver innehållet vara kopplat till det område som 
klassen arbetar med. Det är därför viktigt att eleverna känner igen innehållet de möter 
i de digitala övningarna. Dessa övningar görs via olika webbsidor som t.ex. digitala 
spåret och Hej svenska (program med olika övningar som berör t.ex. grammatik, fraser, 
stavning och läsning som är självrättande).  Karin har under flera lektionstillfällen i 
veckan en studiehandledare på plats som handleder eleverna på deras modersmål.  
 
Aisha arbetar på Falkskolan som studiehandledare och modersmålslärare i somaliska 
och hon har arbetat med läs- och skrivinlärning för nyanlända ungdomar i flera år, 
både på somaliska och också svenska. I undervisningen samarbetar Aisha med lärarna 
i svenska som andraspråk. Ibland undervisar Aisha elever i mindre grupp som är i 
behov av extra stöd och har arbetet med ett program som heter Trädet som används 
för att knäcka läskoden.  
 
6.2 Digitala verktyg i en sociokulturell kontext 
 
Susanne berättar att eleverna använder sig av digitala verktyg både individuellt och i 
grupp. Hon är ofta inne i klassrummen när eleverna har undervisning i svenska som 
andraspråk för att gå igenom olika funktioner och program som eleverna behöver lära 
sig att använda, både i vardagen och i skolan. Susanne går igenom det som lärarna i 
svenska som andraspråk efterfrågar och har gemensamma genomgångar i klassen. Då 
använder hon sig av projektorn och visar steg för steg hur de olika funktionerna 
fungerar. Susanne berättar att användningen av de digitala verktygen som datorer och 
Ipads ger förutsättningar att utveckla digital kommunikation. Ett exempel som hon 
ger är användningen av Office 365 som gör att eleverna kan dela dokument med 
varandra och flera elever kan samtidigt skriva i samma dokument. Susanne berättar 
också att Ipads använd vid olika projekt där eleverna i grupp använder sig av kameran 
för att både fota och spela in. Skolan som Susanne arbetar på har börjat använda en 
internetbaserad studiehandledning som heter Studi som eleverna har tillgång till. Studi 
har korta filmer med genomgångar av det som tas upp i ämnet svenska som 
andraspråk där det finns möjlighet att få filmen textad på modersmålet. Många av 
filmerna talar även elevernas modersmål och på så vis får eleverna förmedlat 
innehållet på flera språk.  
 
Frida arbetar ofta med smartboarden i undervisningen och gör egna övningar som 
eleverna arbetar med. Dessa övningar genomförs ofta gemensamt i klassen där 
eleverna arbetar i par eller i smågrupper. Frida menar att övningarna öppnar upp för 
kommunikation där eleverna får tillsammans diskutera och komma överens om vilket 
svar som är rätt. Ett exempel som Frida gör är att jobba med olika imperativformer 
som hon spelar in och eleverna får då lyssna på uppmaningen som spelats in och 
tillsammans genomför eleverna det som sägs i inspelningen. En annan uppgift är att 
eleverna får para ihop rätt ord med rätt bild och rätt fråga med rätt svar. I 
undervisningen finns studiehandledarna på plats flera tillfällen i veckan där de stöttar 
eleverna på modersmålet när det behövs. Eleverna använder även programmet elevspel 
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(ett spel som används för att träna t.ex. stavning och ordklasser) som är självrättande 
och det menar Frida är viktigt när eleverna spelar individuellt eller i par. Ibland spelar 
eleverna även Kahoot och ofta i par eller i grupp där eleverna diskuterar för att 
komma fram till rätt svar.  
 
Karin berättar att hon har använt sig av Ipads i undervisningen för att filma och spela 
in eleverna när de övar dialoger med varandra. Eleverna samtalar både med och utan 
manus. Dialogerna baseras på det arbetsområde som de arbetat med. På det viset får 
eleverna spontant öva att använda sig av språket och det sparas på film. Filmen spelas 
sedan upp för klassen och tillsammans tittar de på den och pratar om språket och hur 
kommunikationen ser ut. Karin menar att detta är positivt både för eleverna och för 
henne då eleverna får se och höra hur deras språk låter. För Karin del ser hon vad 
eleverna kan och vad de behöver utveckla i språket. 
 
Aisha som talar flera av elevernas modersmål vägleder eleverna i språkinlärningen och 
tycker att det är viktigt att poängtera att hon inte fungerar som en tolk i 
undervisningen utan som ett språkstöd i lärandet. I undervisningen med digitala 
verktyg och i andra sammanhang ställer hon kontrollfrågor till eleverna på 
modersmålet för att se om de uppfattat informationen rätt och förstått innehållet. När 
arbetet med olika program och digitala verktyg görs håller hon ibland korta 
genomgångar på elevernas modersmål för att förklara syftet med uppgifterna. Dessa 
genomgångar görs när eleverna ska skriva i programmet word eller använda 
lärplattformen Unikum. Ibland arbetar hon även individuellt med elever som är i 
behov av extra stöd och använder sig av olika övningar på nätet. Eleverna går runt 
och hjälper varandra och hon tycker att samarbete är viktigt i språkinlärningen.  
  
6.3 Verklighetsbaserad undervisning med digitala verktyg 
 
Susanne berättar att det är viktigt att eleverna får arbeta med ett innehåll som de 
känner igen och kan relatera till och att innehållet är anpassat efter elevernas ålder. 
Hon påpekar att det är viktigt att visa eleverna respekt och inte använda sig av 
program eller applikationer som kan uppfattas som barnsliga då hon har erfarenhet av 
att eleverna visat motstånd till sådana. Vidare menar hon att det är viktigt att 
undervisningen innehåller sådant som eleverna själva känner att de har nytta av. Ett 
exempel som hon nämner är att hon hjälpt eleverna med att skriva CV. När eleverna 
får utgå ifrån sig själva och delta i olika aktiviteter som filminspelningar med Ipads 
blir undervisningen på riktigt menar Susanne.  
 
Frida nämner vikten av att de unga människorna hon möter måste få möta ett 
innehåll som matchar deras ålder. Hon undviker därför bilder och program som mer 
är lämpat för barn. Därför brukar Frida göra egna övningar i smartboarden som 
baseras på klassens gemensamma upplevelser. Hon ger exempel på att det kan vara en 
lucktext som hon gör på smartboarden som kan handla om en friluftsdag eller ett 
studiebesök som gjorts. Ibland får eleverna skriva på datorn om något de själva gjort 
under ett lov eller en helg för att träna tidsformen preteritum.  
 
Karin berättar att när hon för första gången träffar eleverna brukar hon fråga eleverna 
vad de själva vill lära sig. I undervisningen övar eleverna att skriva mail och brev till 
varandra. Då pratar de om hur det går att formulera sig på olika sätt och hur ett brev 
struktureras upp. Ibland har eleverna genomfört diktamen i ett mail som de sedan 
skickar till henne i syfte att också träna på att skriva och skicka ett mail. När Karin 
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arbetar med olika arbetsområden försöker hon utgå ifrån de erfarenheter och 
kunskaper som de har med sig till skolan. Ett exempel som hon ger är när de har 
arbetat med mat och försöker då prata om maträtter som eleverna känner igen. Karin 
berättar  
att hon arbetar mycket med dialoger som även spelas in med hjälp av en Ipad. 
Dialogerna skriver eleverna själva och är kopplade till vardagliga händelser. Frågor 
som vilken tid de går till skolan, vilken tid de vaknar och vad de äter till frukost är 
frågor som eleverna arbetar med i dialogerna.  
 
Aisha som talar flera av elevernas modersmål ser och hör vad eleverna har med sig 
för kunskaper och kan på så sätt kommunicera med lärarna i svenska som andraspråk 
om de har begreppen på modersmålet som de arbetar med i svenska. På så vis vet 
undervisande lärare om vilka kunskaper eleven har i arbetsområdet. Aisha berättar att 
det är vanligt att elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund saknar ord som är 
kopplade till skola och undervisning och jobbar därför parallellt med svenskan och 
somaliskan så eleverna får begreppen på båda språken. Hon upplever att eleverna 
visar en större motivation till skolarbetet när eleverna får jobba med teman som de 
känner igen och när de får stöttning på modersmålet i litteracitetsarbetet. Hon menar 
också att det är viktigt att undervisningen baseras på konkreta saker som eleverna 
känner igen i sin egen verklighet.  
 
 
6.4 Fördelar och nackdelar med digitala verktyg i litteracitetsarbetet 
 
Susanne berättar att det finns många fördelar med att arbeta med digitala verktyg i 
undervisningen. Hon menar att eleverna med hjälp av Ipads och smartphones kan 
fota det som läraren skriver på tavlan och eleverna behöver därför inte stressa med att 
anteckna. Eleverna kommunicerar med varandra via sociala medier och skickar 
anteckningar till varandra. Digitala verktyg är också en viktig del i ett 
inkluderingsperspektiv eftersom alla elever har tillgång till en dator vilket gör att alla 
elever kan individuellt jobba med det som de själva behöver träna på utan att det blir 
utpekande. En annan fördel som Susanne påpekar är att hon med IT-kompetens i 
samspråk med lärarna i svenska som andraspråk på Falkskolan samarbetar kring de 
digitala verktygen och tar fram program som passar det som eleven och gruppen 
behöver jobba med. Susanne menar dock att de digitala verktygen behöver användas 
på rätt sätt och att det behövs finnas ett pedagogiskt syfte bakom det. Det som hon 
upplever som ett hinder i undervisningen är när tekniken strular eller eleverna som 
inte tar med sig datorerna till lektionerna. Då har de eleverna svårt att delta. Ibland 
lockas eleverna till sociala medier istället för det som de ska göra vilket Susanne 
menar är en nackdel med de digitala verktygen.  
 
Frida tycker att datorer och Ipads är viktiga verktyg i litteracitetsarbetet i skolan. Dock 
påpekar hon att de inte kan ersätta lärarens roll i undervisningen men att de kan 
användas som resurs i eleverna språkinlärningen. Hon är noga med att understryka att 
eleverna inte får isoleras vid datorerna och Ipadsen under lektionerna utan att dessa 
används i ett socialt syfte. Dessutom menar Frida att eleverna behöver bli vana med 
att arbeta digitalt och de flesta tycker själva att det är roligt. Några elever är inte 
intresserade av att arbeta med de datorer vilket Frida tror beror på att de är ovana och 
ännu inte lärt sig de olika programmens funktioner än. Det händer ibland att 
smartboarden krånglar och undervisningen inte går som planerat. Eleverna har även 
en tendens att gå ut på sociala medier under lektionen vilket gör att datorerna, 
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Ipadsen och smartphones även kan vara störningsmoment under lektionsarbetet. 
Frida lyfter att de digitala verktygen hjälper henne att utforma digitala övningar som 
passar eleverna och det område som de har arbetat med.  
 
Det finns många fördelar med att arbeta med digitala verktyg i undervisningen menar 
Karin. Eleverna behöver utveckla digitala färdigheter eftersom det är det som krävs i 
samhället vi lever i. Karin menar också att det är viktigt att vara kritisk till digitala 
verktyg i undervisningen och inte digitalisera undervisningen helt och hållet. Hon 
menar att de digitala verktygen behöver användas som komplement. Det som kan 
orsaka hinder med digitala verktyg är att eleverna söker sig mot sociala medier under 
lektionstid och att eleverna tappar fokus från lektionerna.  
 
Aisha tycker att digitala verktyg är viktiga i språkinlärningen. Aisha berättar att hon i 
samspråk med läraren i svenska som andraspråk och IT-pedagogen samtalar om 
elevens behov av olika program och applikationer i datorn eller Ipaden, vilket hon 
menar gynnar elevens språkinlärning. Hon tycker dock att eleverna kan vänta med att 
börja använda digitala verktyg i början av litteracitetsutvecklingen och endast använda 
papper och penna. Dock menar hon att program som Trädet och elevspel är förenligt 
att använda i den tidiga läs – och skrivinlärningen. Hon tycker att dessa är bra för att 
datorn visar eleverna när de gör rätt och när de går vidare till nästa steg. Enligt hennes 
erfarenhet av att jobba med nyanlända elever som ska lära sig att läsa och skriva för 
första gången i ungdomsåren har eleverna uppskattat datorer och Ipads i 
undervisningen. Hon har även mött elever som känner rädsla av att använda datorer 
när tekniken strular eftersom de tror att de gör fel när de använder dem och de har då 
visat lite intresse för att använda dem.  
 
 
 
7. Diskussion 
 
I detta kapitel kommer resultatet att diskuteras med stöd av den tidigare forskningen 
och det teoretiska perspektiv som presenterats i tidigare avsnitt i arbetet. Metoden 
som används för datainsamlingen kommer även att diskuteras. 
 
7.1 Resultatdiskussion  
 
Under denna rubrik kommer studiens resultat att diskuteras utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Resultatet kommer att sättas i relation till den tidigare forskningen 
och det teoretiska perspektivet som denna studie tagit ansats i.  
 
7.1.1. Vilka digitala verktyg används i litteracitetsarbetet i ämnet 
svenska som andraspråk och på vilket sätt används dem? 
 
Efter att ha analyserat datainsamlingen i resultatdelen går det att dra slutsatsen att de 
digitala verktygen har en kompletterande roll i litteracitetsundervisningen och används 
som hjälpmedel.  Det går att konstatera att studiens deltagare använder digitala 
verktyg på olika sätt i elevernas litteracitetsutveckling beroende på den nivå eleven 
befinner sig på. På båda skolorna har eleverna fri tillgång till både datorer och Ipads 
som används regelbundet i litteracitetsarbetet. De digitala verktygens kompletterande 
roll och som hjälpmedel i undervisningen framkommer i hur alla fyra informanter 
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berättar att någon form av applikation eller program används för att öva de fonetiska 
ljuden i litteracitetsutveckligen. Även i undervisningen framkommer det att program 
som Claroread, Stavarex och Skolstil används där talsyntesen utgör ett viktigt stöd i 
läs- och skrivutvecklingen. Detta stödjer Basarans (2016, s.78) uppfattning om att 
talsyntes ger eleverna möjlighet att få lyssna på enskilda bokstavsljud och få meningar 
och text upplästa. Att personalen jobbar med digitala verktyg som fokuserar på att 
eleven utvecklar fonologisk medvetenhet ger eleven förutsättningar att utveckla läs- 
och skrivkompetens vilket går i linje med Frankers (2013, s.776) teori om att 
läsinlärningen på ett andraspråk baseras på förståelsen av kopplingen mellan talat 
språk och skrivet språk.  

Förutom applikationer som används i syfte av att utveckla fonologisk medvetenhet 
används även andra program med självrättande övningar som t.ex. elevspel, hej 
svenska och kahoot. En av lärarna påpekar att det är viktigt att övningarna är 
självrättande när eleven ska arbeta självständigt. Detta går att koppla ihop med den 
sociokulturella synen på lärandet där eleven med hjälp av fysiska redskap utvecklas 
(Säljö, 2015, s.91). I detta fall utgör de digitala verktygen med dess respektive program 
och applikation de fysiska redskapen i elevens läs- och skrivutveckling. De 
självrättande programmen utgör den stöttning eleven behöver inom den proximala 
utvecklingszonen enligt Vygotskys syn på lärandet. Dessa program som är 
självrättande går således att se som den mer kunniga ”kamraten” inom den proximala 
utvecklingszonen som Strandberg (2006, s.94) hänvisar till.  Detta kopplas även till 
Chapelles (2001, s.32) syn på användandet av digitala verktyg i språkinlärningen där de 
självrättande övningarna i datorn och Ipaden assisterar eleven i lärandet.  

När eleverna arbetar med digitala verktyg i klassrummet finns studiehandledare på 
plats med på båda skolorna. Utifrån studiens deltagares redogörelse blir det tydligt att 
modersmålet har en betydande roll i arbetet med de digitala verktygen då 
studiehandledaren (Aisha) handleder eleverna i litteracitetsarbetet på modersmålet. 
Detta går i linje med Basarans (2016, s.78) syn på litteracitetsutvecklingen som menar 
att samtalet är viktigt för att leda eleverna mot ett skriftspråk. Att modersmålet 
används i litteracitetsarbetet med digitala verktyg i form av genomgångar går även att 
koppla till begreppet scaffolding som berörts i studiens teoretiska perspektiv. Genom 
att använda elevernas modersmål i undervisningen där studiehandledaren förklarar 
och instruerar eleverna för att kunna ta sig an innehållet får eleverna det stöd de är i 
behov av för att utvecklas (Hammarberg, 2013, s.64). 

Studiens deltagare inkluderar ett verklighetsbaserat innehåll i undervisningen med de 
digitala verktygen och det synliggörs i de övningar som båda lärarna utformar utifrån 
elevernas egen verklighet. Användandet av smartboarden i undervisningen och Ipads 
kamerafunktion tillsammans med de skriftliga dialogerna är exempel på hur lärarna 
använder tekniken för interaktion och kommunikation. Detta visar att inlärningen 
sker utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling där språkliga 
redskap (svenska och modersmålet), fysiska redskap (smartboarden, datorer och 
Ipads, smartphones), interaktion och kommunikation främjar lärandet (Säljö, 2009, 
s.22-23).  Det går därför att konstatera, utifrån det som studiens deltagare delger, att 
de använder digitala verktyg i en sociokulturell stödjande miljö vilket överensstämmer 
med den forskning som genomfördes på SFI av Wedin, Rosén & Hennius (2018).  
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Utifrån ett sociokulturellt perspektiv går det även att konstatera att de digitala 
verktygen används i olika konstellationer, både individuellt och tillsammans i par eller 
grupp. När det sker i par eller i grupp arbetar eleverna tillsammans eller via nätet i 
form av e-mail och delade dokument. Bedömningen är att det blir ett kommunikativt 
lärande när eleverna individuellt arbetar vid egen dator men att kommunikationen 
sker via datorn. Det blir därför tydligt att det finns en samarbetsinriktad miljö i 
undervisningen vilket Chapelle (2001, s.31) poängterar är viktigt.  

I användandet av de digitala verktygen i undervisningen framkommer det att studiens 
deltagare utformar den med ett innehåll som passar andraspråkselever som ska lära sig 
läsa och skriva för första gången på ett andraspråk.  Alla deltagare är noga med att 
påpeka att eleverna behöver delta i en undervisning som är verklighetsbaserad med ett 
innehåll som de har nytta av utanför skolan och som utgår ifrån deras tidigare 
erfarenheter. Karin berättar att när digitala verktyg används för att spela in dialoger 
skriver eleverna ner meningarna där de utgår ifrån deras egna verklighet. Här blir 
undervisningen autentisk vilket är en viktig del i lärandet enligt Wedin (2010, s.52). 
Lucktexterna som Frida berättar att hon framställer utgår både ifrån gemensamma 
och individuella upplevelser som utgår ifrån eleverna själva. Detta överensstämmer 
med både Frankers (2013, s.775) och Gibbons (2002, s.83) syn på vikten av att 
eleverna får möta ett textinnehåll som de känner igen och att eleverna kan koppla 
orden till verkligheten.  

Slutsatserna som går att dra är att de digitala verktygen som eleverna använder i 
litteracitetsarbetet utgörs av datorer, Ipads, smartphones och smartboard. 
Litteracitetsarbetet utformas på ett varierat sätt där det sociokulturella perspektivet på 
lärande och utveckling utgör en betydande del i undervisningen där eleverna stöttas 
med de digitala verktygen och modersmålet. Det går även att konstatera efter att ha 
analyserat resultatet att informanterna med respektive kompetens utformar en 
undervisning där eleverna deltar i litteracitetshändelser och utövar 
litteracitetspraktiker.  

 
7.1.2 Vilka fördelar och nackdelar upplever studiens informanter att 
det finns med att arbeta med digitala verktyg i litteracitetsarbetet i 
ämnet svenska som andraspråk?  
 
När datainsamlingen analyserats och presenterats i resultatdelen framkommer det att 
studiens deltagare har positiva erfarenheter av att arbeta med digitala verktyg i 
litteracitetsarbetet. Samtliga informanter talar också om ett kritiskt perspektiv på 
digitalisering i undervisningen. Frida och Karin och Susanne menar att de digitala 
verktygen fungerar bra när det finns ett pedagogiskt syfte i undervisningen. Vidare 
poängterar Susanne att digitala verktygens fördelar är att det går att anpassa 
undervisningen utefter de färdigheter eleven behöver öva på. Detta går att koppla till 
Basarans (2013, s.31, 36) syn på inkludering i klassrummet där de digitala verktygen 
används för att individualisera undervisningen och som kompensatoriska hjälpmedel.  
De digitala verktygens funktion som kompensatoriska hjälpmedel fungerar också bra 
enligt Susanne när eleverna behöver fota anteckningar som läraren gör på tavlan som 
i sin tur sedan skickas mellan eleverna på sociala medier.  
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En fördel som Frida redogör för om smartboardens olika funktioner är att den gör 
det möjligt för henne att utforma olika typer av övningar som passar eleverna och de 
arbetsområden de arbetar kring tillsammans med inslag av både bild och ljud vilket 
ger eleverna möjlighet att delta i olika litteracitetshändelser. Detta går i linje med 
Blikstad-Balas (2018, s.51) teori om att de litteracitetshändelser som eleverna deltar i 
påverkar utvecklingen av litteracitetkompetensen.  
 
Andra fördelar som framkommit under intervjuerna med att arbeta med digitala 
verktyg är att de öppnar upp för kommunikation mellan elever och personal. Detta 
synliggörs bland annat i hur eleverna via email och delade dokument kan 
kommunicera med varandra med hjälp av program som Office 365 och andra digitala 
övningar som eleverna genomför med hjälp av smartboarden. Utifrån denna 
redogörelse går det att dra slutsatsen att eleverna ges möjlighet att utveckla digital 
literacy vilket är förenligt med Kjällanders (2014, s.54) definition av begreppet som 
handlar om att kunna producera språk i en social situation med stöd av digital teknik.  
 
Aisha redogör även för olika fördelar med arbetet med digitala applikationer och 
program i litteracitetsutvecklingen och menar att de är bra verktyg eftersom eleven 
själv kan se när den gör rätt i övningarna och att de synliggör elevens utveckling när 
den tar sig från en nivå till en annan. Karin berättar att de arbetar med Ipads och 
spelar in dialoger som eleverna skrivit och sedan tittar på videon tillsammans med 
eleverna vilket synliggör elevernas kommunikation och uttal. Detta går i linje med 
Basaran (2016, s.23) som menar att det är viktigt att synliggöra de nyanlända elevernas 
progression.  
 
Flera av studiens deltagare har även ett kritiskt perspektiv på de digitala verktygen och 
menar att de digitala verktygen inte får ersätta läraren eller att eleverna isoleras 
framför en Ipad eller en dator. Susanne som har ett IT pedagogiskt perspektiv på 
utformandet av undervisningen menar att de digitala verktygen är hjälpmedel och att 
deras funktion i litteracitetsutveckligen är betydande om de används på rätt sätt. Detta 
sätts i förbindelse med Casey & Bruce (2011) syn på digital literacy som handlar om 
relationen mellan aktivitet och mening där lärandet och litteracitet är 
sammanhängande.   
 
En annan fördel som både Susanne och Aisha tar upp är att de digitala verktygen och 
dess program och applikationer tas fram genom ett samarbete mellan Susanne, Aisha 
och lärarna i svenska som andraspråk utefter elevens behov. Samtidigt framkommer 
det att Aisha finns på plats i klassrummet i arbetet med de digitala verktygen i rollen 
som studiehandledare och hon menar även att det är viktigt. Denna organisation kring 
litteracitetsarbetet med de digitala verktygen bedöms gå i linje med Skolverkets (2015, 
s.23) syn på stöttning i litteracitetsutvecklingen i andraspråket där studiehandledning 
finns på plats i klassrummet och ser elevens behov. Att elevernas modersmål används 
i arbetet med digitala verktyg i litteracitetsarbetet på Falkskolan innebär att deras 
språk används som resurs i lärandet vilket stämmer överens med Frankers (2013, 
s.777) hänvisning till Murrays (2005) förklaring kring att modersmålet fungerar som 
stöd i andraspråksutvecklingen. Detta kopplas även till Wedins, Roséns & Hennius 
(2018) forskning som visade att elevernas flerspråkighet som resurs i ökade 
motivationen i litteracitetsarbetet.   
 
Alla informanter menar också att eleverna upplever det lustfyllt och givande att arbeta 
digitalt i litteracitetsarbetet vilket går i linje med Wedins, Roséns & Hennis (2018) 
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forskning på SFI där digitala verktyg var en betydande del i motivationen för 
skrivandet. Samtidigt har Frida även erfarenhet av att det finns elever som inte tycker 
om att arbeta digitalt vilket hon bedömer handlar om att eleverna ännu inte lärt sig 
använda datorer och Ipads i sitt lärande.  
 
Förutom fördelar har studiens deltagare även erfarenheter av att de digitala verktygen 
kan påverka undervisningen negativt. Det framkommer att tekniska problem kan 
uppstå vilket stör undervisningsplaneringen och leder till att eleverna blir osäkra av att 
använda datorerna och Ipads. Aisha har också upplevt att eleverna varit rädda för att 
arbeta med datorerna när det varit problem med tekniken vilket har lett till att elever 
ibland tappat lusten för att använda dem.  Med dessa uttalanden bekräftar studiens 
informanter Diaz (2012, s.107) konstaterande av att nätverksproblem kan leda till 
frustration hos både elever och lärare.  
 
Slutsatsen som går att dra utifrån informanternas svar är att de digitala verktygens 
fördelar är att de ger goda förutsättningar att öppna upp för kommunikation och 
interaktion i litteracitetsarbetet där möjligheten finns att anpassa övningarna utefter 
grupp och individ beroende på arbetsområde och individuell utveckling. Dessutom 
framkommer det att användandet av digitala verktyg gör att eleverna socialiseras 
språkligt in i litteraciteten i undervisningen vilket överensstämmer med Wedins (2010, 
s.19) begreppsförklaring av att litteracitetshändelser utgör de aktiviteter där skrift är 
involverad.  
 
 
7.2 Metoddiskussion  
 
Denna studie har haft en kvalitativ forskningsinriktning med intervjuer som 
datainsamlingsmetod då syftet varit att ta reda på hur olika kompetenser inom 
språkintroduktion arbetar med digitala verktyg i litteracitetsarbetet för nyanlända 
elever. Då denna studie har utgått ifrån ett kompetensperspektiv, vilket redogörs förs 
i metodkapitlet, har intervjuerna utgjort en lämplig metod för att undersöka studiens 
syfte då studiens deltagare utifrån deras egna erfarenheter kunnat delge med sina egna 
ord hur arbetet med nyanlända elevers litteracitetsutveckling bedrivs och fungerar i 
praktiken. Intervjuerna har därför gjort det möjligt att komma nära studiens deltagare 
där intervjufrågorna har hjälpt till att besvara arbetets syfte och frågeställningar 
(Denscombe, 2017, s.23).  
 
Efter genomförandet har reflektioner kring val av metod uppstått och funderingar 
kring hur studiens resultat kan ha påverkats av det. Validiteten i informanternas svar 
representerar inte alltid det som görs i praktiken utan baseras på deras svar på 
intervjufrågorna (Denscombe, 2017, s.293). Detta poängterades och diskuterades 
även i arbetes metodkapitel och något som var väl känt innan studien genomfördes. 
Utifrån detta konstaterande hade denna studie därför kunnat kombineras med 
klassrumsobservationer då bedömningen är att studiens validitet hade kunnat öka. En 
metodkombination hade således kunnat komplettera studiens resultat och kunnat 
bekräfta informanternas svar från intervjuerna. Hade metodvalet istället varit 
klassrumsobservationer, utan intervjuer, är bedömningen att resultatet även kunnat se 
annorlunda ut.  
 
Det som även går att begrunda är om resultatet hade sett annorlunda ut om urvalet 
hade gjorts på ett annat sätt, det vill säga med informanter som inte besitter samma 
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erfarenheter och kompetenser för att arbeta med nyanlända elever i 
litteracitetsutvecklingen. Detta väckte frågor kring reliabiliteten och reflektioner kring 
om resultatet hade blivit annorlunda om intervjuerna hade genomförts på en annan 
plats eller om andra informanter hade deltagit i studien (Denscombe, 2017, s.293).  
 
 Med tanke på antal deltagare som denna studie har riktat sig mot går resultatet inte 
att generalisera (Denscombe, 2017, s.23). Anledningen till det är att studiens deltagare 
inte kan ge en helhetsbild av hur användningen av digitala verktyg i litteracitetsarbetet 
på språkintroduktion genomförs.  
 
8. Slutsatser och vidare forskning  
 
Efter att ha genomfört denna studie är min egen bedömning att de digitala verktygen i 
litteracitetsarbetet kan användas på många olika sätt med ett sociokulturellt perspektiv 
på lärandet. Det går att konstatera att studiens deltagare arbetar utifrån de ökade 
kraven från Skolverket på en digitaliserad undervisning. Detta visar sig i hur de 
inkluderar de digitala verktygen i elevernas litteracitetsutveckling utefter den språkliga 
förmågan som behöver utvecklas och utefter det arbetsområde som eleverna arbetar 
med.  Denna studie synliggör hur olika kompetenser samverkar med varandra där 
elevernas verklighet utgör en grund för litteracitetsutvecklingen. Det skulle vara 
intressant att utveckla denna forskning och genomföra klassrumsobservationer på 
gymnasieprogrammet språkintroduktion och även inkludera ett elevperspektiv i 
studien för att ta del av elevernas erfarenheter av att arbeta med digitala verktyg i 
litteracitetsarbetet.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 
 

Information om deltagande i en studie om litteracitetsutvecklande arbete med digital stöttning av 
nyanlända ungdomar. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Hej!  
Mitt namn är Hanna Jensen och jag är student på Högskolan Dalarna där jag just nu 
skriver mitt examensarbete i svenska som andraspråk som handlar om digitala verktyg 
i litteracitetsutvecklingen.  
 
Anledningen till att denna undersökning görs är för att ta reda på hur 
språkintroduktion arbetar med nyanländas litteracitetsutveckling med stöd av digitala 
verktyg och hur du upplever att det fungerar. För att kunna ta reda på detta kommer 
intervjuer att genomföras. I denna undersökning är det viktigt att flera perspektiv lyfts 
och jag är därför intresserad av att komma i kontakt med personal som arbetar med 
nyanlända ungdomar inom ämnet svenska som andraspråk som t.ex. lärare, IT-
pedagoger och studiehandledare. Den beräknade intervjutiden kommer att vara ca: 30 
minuter.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en applikation på telefonen och data 
kommer sedan att transkriberas. I arbetet kommer du att avidentifieras med ett 
fingerat namn vilket innebär att inga uppgifter om dig kommer att lämnas i arbetet. 
Det inspelade materialet kommer bara jag att ha tillgång till och det kommer att 
förstöras när arbetet genomförts.  
 
Jag frågar här om ditt samtyckte för att delta i den här undersökningen.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Borlänge 24/4 
 
 

Handledare: 
Sofia Lindén 
Telefonnummer: 023-77 85 39 
Email: nsa@du.se 
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Student:  
Hanna Jensen 
Telefonnummer: 070-3046 112 
Email: h16hanje@du.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide 
 

• Generella frågor: 
 

- Vilken roll har du i undervisningen av eleverna? 
- Hur länge har du jobbat med nyanlända i läs- och skrivutvecklingen? 

 
 

• Vilka digitala verktyg används i litteracitetsarbetet i ämnet svenska som 
andraspråk och på vilket sätt används dem? 
 

- I vilka undervisningssammanhang används digitala verktyg i undervisningen? 
- Vilka digitala verktyg har eleverna tillgång till i din undervisning? 
- Har de en egen dator/Ipad? 
- Har eleverna alltid fri tillgång till digitala verktyg? 
- Vilka typer av program/appar används? 
- Använder eleverna de digitala verktygen individuellt eller används de i grupp? 
- Hur inkluderar du elevernas modersmål i undervisningen med digitala 

verktyg? 

 
• Hur upplever studiens deltagare att arbetet med digitala verktyg 

kopplat till litteracitetsutvecklingen fungerar? 
 

- Vilka fördelar anser du att arbeta med digitala verktyg har? 
- Finns det nackdelar med att arbeta med digitala verktyg?  
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