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Sammanfattning  
 
Syftet med studien är att åskådliggöra hur nio sfi-deltagare på en vuxenutbildning i Mellans-
verige upplever sin skriftspråksutveckling i samband med nya digitala hjälpmedel, i detta fall 
med iPad och appar eller distansutbildning med lärplattformen Fronter. De huvudsakliga frå-
gorna gäller hur informanterna upplever de digitala hjälpmedlen i samband med skriftspråks-
inlärning samt hur de upplever att de utvecklar sin litteracitet genom dessa. Undersökningen 
görs med kvalitativa intervjuer där frågorna har hög standardisering men låg strukturering. In-
tervjuerna genomfördes via fysiska träffar eller via telefon för de informanter som inte kan 
närvara och som studerar på distans. Resultatet från studien diskuteras och jämförs med tidi-
gare studier och forskning. Det som framkommer i studien är att fyra av sex av de informanter 
som använt iPad tycker att de utvecklate sin litteracitet och sin skriftspråksutveckling på ett 
bra sätt och de har upptäckt strategier som påskyndar utvecklingen, t.ex. det repetitionsmo-
ment som använts. Två informanter är dock inte lika imponerade utan ser helst att de får ar-
beta med datorer som de är mer vana att använda. De material de arbetar med i iPad är appar 
som iBook, Alfavux, Moji Clock, U-talk, Talking Cards, Safari samt iTranslate. Inom di-
stansutbildningen arbetas det via lärplattformen Fronter med blandade uppgifter som täcker de 
områden som krävs för skriftspråksutveckling inom sfi, såsom att lyssna, tala, läsa och skriva. 
Tre informanter deltar från början men det blir två kvar som utvärderar sitt arbete, med bra re-
sultat. Båda är mycket nöjda med tillgängligheten, de vet vad som ska göras och de kan be-
stämma själva när och hur mycket tid de ville lägga på arbetet. De kan också bestämma vilken 
del av utbildningen de kan och vill fokusera mest på. Samlitliga informanter tycker att de fått 
bra hjälp och stöd av de lärare och den projektutvecklare som är delaktiga i utbildningen. 
 
 
Nyckelord; Digitala hjälpmedel, läs- och skrivinlärning, skriftspråksinlärning, iPad, distansut-
bildning på sfi, Fronter
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1. Introduktion  
I mitt arbete som språklärare på sfi1 möter jag dagligen vuxna elever med olika behov i sin ut-
bildning och sin skriftspråkutveckling. Det är ett intressant, men också ett krävande arbete 
som ställer stora krav på lärare och handledare. Jag försöker hela tiden att utveckla mig själv 
och min roll som lärare genom att delta i olika utbildningar eller projekt, detta för att göra det 
bästa och mest rätta för varje unik individ. Undervisningen ska vara individuell och därför ska 
lärare på sfi arbeta med flera olika inlärningssätt. Arbetet sker först och främst med kommu-
nikationen, men även med bilder, med texter, med skrift, med datorer, med spel, med film etc.  
Det här är också vad Skolverket (2012a) framhåller i sina styrdokument. För att få en väl fun-
gerande vuxenutbildning vill de att arbetet sker efter vissa riktlinjer där man ska se till varje 
enskild individ, ta vara på de tidigare kunskaper de har, se till vilken skriftspråksutvecklings-
nivå de uppnått på sitt primärspråk, se till vilka mål de har och ge dem en utbildning efter ak-
tuella förutsättningar, behov och mål. I dag krävs en större kunskap rent tekniskt av de som 
ska klara sig i det svenska samhället i och med den snabba teknologiska framfart som sker 
omkring oss. Kraven på läraren, är att ge eleverna den litteracitet de behöver i det svenska 
språket, att kunna tala, att kunna läsa och att kunna skriva på ett andraspråk men också att 
kunna söka kunskap på egen hand eller att kunna förstå fakturor, beställa biljetter, fylla i digi-
tala formulär etc. Det innebär att sfi också har ett krav att lära ut kunskap som gör det möjligt 
för individen att klara ett normalt liv i Sverige, t.ex. att kunna förmedla sig via tekniken, att 
söka arbete, att läsa nyheter, att söka kunskap. Det finns också krav på att utbildningen ska 
vara tillgänglig för alla sfi-elever och där tydliggör Skolverket att de elever som är i arbete 
ska kunna kombinera det med sfi-studier och att läraren därför måste arbeta på flexibla sätt 
och tider. Ytterligare krav är att utbildningen ska vara motiverande och skapa nyfikenhet hos 
eleven till ett livslångt lärande.  
 
Under pågående termin har flera kommuner i Sverige deltagit i ett projekt där arbetet består i 
att under en period arbeta med att utveckla sfi-undervisningen med hjälp av digitala hjälpme-
del, som t.ex. iPads2 med olika appar3 där eleven lär sig det den har behov av under utbild-
ningen eller i samband med vanlig klassrumsundervisning. Några orter ska också utveckla en 
fungerande flexibel distansutbildning för de elever på sfi som arbetar dagtid och har svårt att 
komma ifrån för att gå på utbildning. Dessa elever får istället möjlighet att via nätet och själv-
studier utföra uppgifter i sin egen dator hemifrån. Det gäller läs- och skrivuppgifter, samt 
ljudinspelning av tal. De ska ha kontinuerlig kontakt med lärare och kunna göra uppgifterna 
via en lärplattform4 som heter Fronter. Mitt examensarbete vill jag därför ägna åt denna 
undersöknings syfte, att på en sfi-utbildning i Mellansverige, som deltar i projektet, ta reda på 
hur nio andraspråkselever upplever sin skriftspråkutveckling i samband med de digitala 
hjälpmedel som avses och användandet av dessa. Att delta i detta projekt och samtidigt ha 
möjligheten att göra en undersökning av vad sfi-eleverna verkligen tycker om arbetssätten, 
metoderna och de digitala hjälpmedlen uppfattar jag som ett betydelsefullt arbete. Eftersom 
tekniken med iPads i skolan är tämligen nytt handlar de undersökningar som finns, oftast om 
arbeten som rör skolans barn och ungdomar, för vuxna sfi-elever, hur de mottar, upplever och 
använder dessa hjälpmedel på lektionerna eller via distansutbildning finns inte mycket. Därför 
ska detta material ge en bild av vilka nya hjälpmedel de studerande inom sfi använder, hur de 
känner inför att möta den nya tekniken och hur de upplever att det utvecklar litteraciteten. 

                                                             
1 Svenska för invandrare som är indelad i kurs A-D med progression mellan varje kurs. Kurs A är för personer med 
2 Ett specifikt varumärke av så kallade surf- eller pek-plattor från företaget Apple. 
3 Samlingsnamn för program som används i iPads. 
4 En webbaserad kursmiljö som används i studiesyfte för information, uppgifter och inlämningar samt kontakt mel-
lan elev och lärare.  
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Fronter är en lärplattform som funnits länge och använts flitigt av skolor runt om i Sverige 
och den information jag hittat om implementering är föråldrad. Det nya med detta projekt är 
att introducera Fronter till sfi-elever. Att skapa en alternativ möjlighet att studera svenska. Det 
är därför angeläget att även undersöka dessa elevers upplevelse av digitala hjälpmedel och om 
de ser att de utvecklar sin litteracitet. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att beskriva och diskutera hur andraspråksinlärare5 på en sfi-utbildning i 
Mellansverige upplever sin skriftspråksutveckling i samband med digitala hjälpmedel.  
 
Frågeställningar 
 

• Hur upplever andraspråksinläraren den digitala tekniken i sin skriftspråksinlärning? 
• Hur upplever andraspråksinläraren att litteraciteten utvecklas med digitala hjälpmedel? 

                                                             
5 En person som lär in ett nytt språk i det land där språket talas. Personen kan ha flera tidigare språk förutom mo-
dersmålet. 
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2. Tolkningsram  
Här presenteras de digitala hjälpmedel och den lärplattform som introduceras i grupperna på 
sfi, förklaring av begrepp som ingår samt tidigare forskning. Detta utgör grunden för de 
frågeställningar som används i denna studie samt till diskussionen i kapitel 5.  
 
2.1 Styrdokumenten  
För att lärare i den svenska skolan ska följa samma riktlinjer finns en skollag som reglerar ar-
betet och inom vuxenutbildningen finns en särskild läroplan där man tydligt anger vilket upp-
drag vuxenutbildningen har. Uppdraget består i att ge en utbildning med hänsyn till individers 
olika förutsättningar och med en anpassning till varierande behov och mål. Läroplanen för 
vuxenutbildningen säger att skolan måste anpassa arbetsätt och arbetsformer på en individuell 
nivå och arbeta med stor flexibilitet, vilket handlar om studietakt, plats, tid, och att skolan ska 
” ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt” (Skolverket, 
2012a, s 6-7). 
 
Enligt kursplanen (2012b) har sfi till syfte att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i 
svenska språket. Här står att eleven ska ”	  utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen 
ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och 
arbetsliv”. Kursplanen för sfi säger också att studieplaneringen ska utgå från individen och ef-
ter de behov denne har. Den språkutbildning som den studerande erbjuds ska utveckla en 
språklig kommunikativ förmåga och det innefattar både talat språk och skriftspråk. Den ska 
också utveckla flera förmågor hos eleven, som ett bra uttal, en anpassning av språket bero-
ende på mottagare och kontext, förståelsen för hur språkinlärning sker och strategier för detta. 
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskap i att använda relevanta verktyg för 
kommunikation, kunskap och lärande och där talas det om ”det vidgade textbegreppet” och 
man menar att elever på sfi ska få insikt i användandet av digitala hjälpmedel, med ljud, bild 
och film. Utbildningen ska också stimulera till kreativitet, nyfikenhet, att handla problemlö-
sande och för utveckling av ett gott självförtroende hos individen (Skolverket, 2012b, s 7-8) 
 
2.2 iPads och appar 
Till projektet köptes 17 stycken iPads in och dessa laddades med olika appar med bild, ljud 
och uttal, appar för att utveckla ordförrådet, appar där man övar att skriva på olika 
svårighetsnivåer, appar där eleven får vara kreativ och där eleven får möjlighet att visa sina 
förmågor, appar som ska utveckla inlärningen och göra eleven intresserad och nyfiken på 
olika sätt. Projektutvecklaren har gjort olika e-böcker med en app som heter Book Writer. 
Böckerna är avsedda att läsas i appen iBooks, men det går också att konvertera6 till vanliga 
datafiler. Eleverna använder nu iBooks-apparna inför en kökskurs där de lär sig laga mat. 
Böckerna är indelade i tre olika avsnitt, med menyer, recept med ingredienser, vikt och voly-
mer samt förfarandet, koka, skära i skivor eller tärningar, hacka, strimla, vispa etc. En fram-
tida tanke är att Book Writer-appen ska kunna användas av eleverna för kreativt skapande av 
egenproducerade texter. 
 
Här kommer en kort beskrivning av appar som laddats hem, vad de används till och det blir 
samtidigt, ett urval av de appar som används i studien (se tabell 1 nedan). iPads används i alla 
sfi-grupper och eleverna har tillgång till några iPads dagligen. Alla iPads är laddade med 
samma appar.  
 
 
                                                             
6 Göra om formatet på filen så att den går att läsa i ett datorprogram i vanlig PC 
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Tabell 1. Här visas appar och de användningssyften apparna har  
 
Namn Uppgift 
Alfavux Bild, ljud och uttal, övar skriva på olika nivåer. Har flera 

svårighetsnivåer varav den sista är till för egen produktion av bild, ord, 
ljud och skrivande 

Talking cards Prefabricerade ord, ljud, bild i olika mappar och olika sammanhang 
t.ex. köket, badrummet, eller att skapa egna sammanhangskataloger 
med ord, ljud, bild och eget uttal. 

Moji Clock För att lära sig klockan 
iTranslate Översättning av svensk text till elevens modersmål eller tvärtom (finns 

begränsat med språk) 
U-talk7 Ord, fraser och meningar som visualiseras med bilder och ljud att 

lyssna på i uttalssyfte. Eleven kan se ordet i bild och bokstäver, eleven 
kan lyssna på uttal av ordet, eleven kan spela in sin egen tolkning av 
uttalet samt lyssna på både det prefabricerade korrekta uttalet och 
jämföra med sitt eget uttal 

Book Writer och 
iBooks  

I Book Writer skapas egna böcker med bild, text och ljud som sedan 
kan läsas i iBooks-appen 

Safari En app som fungerar som webbläsare till Internet 
 
 2.3 Lärplattformen Fronter 
Den lärplattform som ska användas vid distansutbildning på sfi är Fronter. Eftersom den re-
dan finns och har använts på högre nivåer i skolan blir den inte ett val utan ett måste då de 
ekonomiska ramarna inte tillåter ett byte av en lärplattform. Fronter fungerar som en skola 
som eleven får tillgång till med användarnamn och lösenord via en inloggningssida på Inter-
net. Väl inne i skolan (Fronter) kan eleven välja det studierum den har tillgång till. Projektut-
vecklaren gör en mall på hur sfi-rummen i Fronter ska se ut efter diskussioner med lärarna. I 
rummet ska eleven ha tillgång till en digital lärobok som kommer från ett bokförlag. Inlogg-
ningskonto ska kopplas till respektive elev. I inledningsskedet upptäcks att den digitala boken 
är allt annat än användarvänlig så projektutvecklaren och berörda lärare inser att boken som 
ska användas trots allt ska vara en traditionell lärobok av papper, tills bokförlaget utvecklat en 
mer användarvänlig variant. Eleven ska i inledningsskedet kunna läsa texter i boken, via Fron-
ter kan eleven sedan lyssna på texterna genom länkade filer, göra olika uppgifter som att be-
svara frågor genom ljudinspelning eller genom att skriva svar på frågor, sammanfattningar el-
ler berättelser till bilder, tankekartor eller efter egen förmåga i Fronterdokument. Eleven ska 
sedan få materialet kommenterat av läraren via ljudfiler eller enkel skrift i samma Fronterdo-
kument. Varje elev som ska vara med måste inför start på distansutbildningen delta i en fysisk 
utbildningsträff där de utbildas i de moment som krävs för att delta som t.ex. mapp och filhan-
tering för att kunna spara och skicka ljud- eller skrivfiler samt för att känna till hur Fronter 
fungerar och hur kontakten med läraren kommer att se ut. I inledningsskedet är det tre elever 
som testar distansutbildningen. Parallellt med Fronter kommer distanseleverna liksom klass-
rumseleverna att ha tillgång till Sweol8. 
 

                                                             
7 Appen heter U-talk svenska, men eftersom både elever och lärare utesluter ordet svenska används i studien endast 
namnet U-talk. 
8 Sweol står för Swedish online, vilket är ett interaktivt läromedel som bygger på ord och grammatikinlärning. 
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2.4 Utvärdering av Stockholms stads iPad-satsning 
I Hyléns (2013) utvärderingsrapport av skolor i Stockholm, där man i ett projekt från 2012 
och från förskola till gymnasium gjort en stor satsning med 2285 iPads i 13 skolor, med 
tyngdpunkten på yngre elever och där man har tittat på bland annat lärarnas och elevernas 
upplevelser, inom vilka arbetsområden de använt iPaden och om elevernas motivation för lä-
rande ökar under arbete med iPads. Hylén har också tittat på svårigheter, möjligheter och för-
delar med iPad-användningen. Resultatet togs fram genom observationer i klasser, gruppin-
tervjuer och webenkäter för lärare samt rapporter som skolan skulle lämna in. I vissa skolor 
har alla elever fått tillgång till varsin iPad och i några skolor har man fått dela den med andra 
elever.  
 
I en gymnasieskola rapporterade man att elever i svenska har nått en högre abstraktionsnivå 
då de arbetat med bokanalyser och det berodde på att de filmat sig själva under analysen och 
genomfört den utan lärare och därigenom kan eleverna arbeta friare med tolkning och vara 
mer sig själva och samtalet blir på grund av detta mer avancerat. 
 
I tre skolor med yngre barn har eleverna jobbat med ASL-metoden, som innebär att man skri-
ver sig till läsning och där har lärarna kommit fram till att eleverna får en snabbare läsutveckl-
ing genom iPaden och i en annan skola har man sett på ett läsutvecklingsschema (LUS) att 
eleverna har en högre läsutveckling med iPaden än innan.  
 
Lärarna anser att motivationen är större hos elever i ämnen som svenska eller andra språk och 
matematik än i andra ämnen och det är också enklare att individanpassa undervisningen. Ele-
verna kan träna på det de behöver lära sig och utan att bli utpekade då iPaden är personlig och 
ingen annan ser eller hör vad andra arbetar med. 
 
Svårigheter eller begränsningar med iPaden är att inga avancerade ordbehandlingsappar finns 
att tillgå när det gäller skrivandet. 
 
Om de möjligheter, svårigheter och fördelar som kommer fram om användningen av iPad sä-
ger Hylén; 
 

Webbenkäten visar att en mycket stor majoritet (över 80 procent) anser att det blivit lät-
tare för deras egen del att använda pedagogiska appar. För elevernas del anser nästan nio 
av tio lärare att det blivit lättare att motivera eleverna och omkring åtta av tio anser att det 
är lättare att låta eleverna välja mellan olika arbetssätt, ta egna initiativ och att låta ele-
verna samarbeta. Detta gäller både för klasslärare och ämneslärare. Skillnaderna mellan 
grupperna är genomgående små.  
 
Det finns en del kritiska röster som t.ex. lyfter fram att iPaden inte är lika enkel att skriva 
på som en dator och att de ordbehandlingsprogram som erbjuds är sämre i iPaden. Vidare 
anser vissa att det är svårare att hantera filer och att man I ett avsnitt i rapporten ges ex-
empel på ett antal pedagogiska situationer där iPaden används med framgång. Exemplen 
sammanfattas i fem rubriker: samarbete, motivation, kommunikation, visualisering och 
ett utökat och förbättrat lärande.  
 
… Sammanfattningsvis slås det fast att en iPad kan ersätta en dator i de flesta situationer 
utom möjligen ordbehandling. Vidare är det viktigt att framhålla att iPaden kan komplet-
tera datorn i många sammanhang. Lärare och framför allt äldre elever jobbar gärna med 
de två enheterna parallellt. I vissa avseenden överträffar iPaden datorn. Det gäller i första 
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hand batteritid, vikt och inloggningshastighet men även att den kombinerar möjligheten 
att surfa, ta foton, spela in ljud och rörlig bild. 
(Hylén, J. 2013, s 5-6) 
 

2.5 Skriftspråksutveckling och flerspråkighet 
Garcia (2009) menar att man som lärare i ett andraspråk måste man känna till och ha förstå-
else för och kunskap om vad ett skriftspråk är och hur barn och vuxna utvecklar sitt skrift-
språk både i sitt första och sitt andraspråk. För att förstå en skriftspråksutveckling bör man en-
ligt Garcia känna till begrepp som språklig kompetens. Den språkliga kompetensen kan ses ur 
flera olika aspekter. Den kan vara lingvistisk, dvs. att vi lär oss ord, som vi sedan sätter sam-
man och gör till yttranden. Den kan också vara sociolingvistisk, dvs. att vi anpassar språket 
till rätt situation, till rätt person, på rätt sätt. Den kan vara textuell, där vi skriver och förstår 
texter och den kan vara strategisk, där vi använder oss av strategier som inlärningsstrategier, 
produktionsstrategier och strategier för kommunikation.  
 
Små barns skriftspråk utvecklas med deras redan inlärda talspråk som bas. För vuxna personer 
som ska lära sig ett skriftspråk i ett andraspråksperspektiv bygger det istället på att använda en 
bas i det tidigare inlärda språket, eller språken, där Abrahamsson (2009) menar att skrift-
språksutvecklingen på ett andraspråk är beroende av faktorer som ålder, vilken nivå individen 
har i sin skriftspråksutveckling i förstaspråket och vilken nivå individen hunnit fram till i sitt 
andraspråk. Avgörande skillnader kan vara ordförråd, hur många ord man kan, morfologi, 
dvs. hur orden bildas och böjs och deras grammatiska funktion, syntax, dvs. hur man sätter 
ihop orden till satser och meningar samt erfarenheter av text och regler för skriftspråk i första-
språket. 
 
Enligt Garcia (2009) finns det flera faktorer som påverkar andraspråkets skriftspråksutveckl-
ing än de jag nämnt ovan. Till exempel socioekonomiska faktorer, självkänsla och föräldrars 
utbildningsbakgrund, påverkar den attityd och erfarenhet man har till skriftspråket och dess 
utveckling. I ett samhälle där man inte har skrift sker inlärningen muntlig och den väster-
ländska teknologiska utvecklingen kräver mer skrift och mindre utantillärande. För en positiv 
skriftspråksutveckling bidrar också enligt Garcia (2009) faktorer som ett positivt klassrums-
klimat, lärarens erfarenhet och positiva inställning till elevers förmåga samt lärarens arbets-
sätt, krav och förväntningar.  
 
När det gäller skriftspråksutveckling och inlärning menar Garcia (2009) och Wedin (2010) att 
den ska vara så individuell som möjligt, att man tar varje enskild individ och börjar just där 
den står. Garcia (2009) beskriver i en modell hur skrift hos flerspråkiga kan utvecklas. Han 
menar i modellen att man går från ett sammanhang som är oralt, med endast talspråk, till att 
bli litterat dvs. man utvecklar ett skriftspråk och man lär sig att använda det på olika sätt. Han 
menar också att språksystemets innehåll går från att ha ett kontextberoende språk till att bli 
kontextoberoende och från att ha en kunskap i och om den egna närmiljön, till att få kunskap i 
en vidare världsuppfattning. Schleppegrell (2004) menar i motsats till Garcia att det inte finns 
några kontextoberoende texter, det skulle vara detsamma som att tro att språk är relaterat till 
kognitiva förmågor och inte till kulturella och sociala erfarenheter och tidigare kunskap om 
språk och hon menar att det även vid avancerad litteratur finns effektiva sätt att fokusera på 
språklig utveckling genom att hjälpa den studerande att se vilka lingvistiska drag9 författaren 
använder, hur strukturen är uppbyggd och vilka olika betydelser texten har. 
 
                                                             
9 Ett sätt att bygga upp språket och strukturen i texten t.ex. kan författaren använda sig av speciella fraser och satser 
eller av olika former av yttranden, olika betydelse av ord eller speciell grammatisk struktur etc.  
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Wedin och Hedman (2013) hävdar att eftersom skrift bygger på fonetik (ljud) och prosodi 
(betoning och melodi) och är en medveten process, med en blandning av språk, kunskap och 
lärande, ska undervisningen i skriftspråk bygga på individens tidigare kunskaper, erfarenheter 
och tidigare språks egenskaper.  Kunskap om det modersmål eleven har, kan hjälpa läraren att 
se likheter, skillnader och svårigheter och därmed underlätta processen för eleven.  
 
På samma sätt säger Molloy (2011) att det underlättar och hjälper eleven att i klassrumsmiljö 
jobba med texter i kommunikativ undervisning i flera steg, med läsning, diskussioner, med 
elevers egna synpunkter och frågor och den egna produktionen. Hon menar att diskussionen 
är minst lika viktig som läsningen och Wedin och Hedman (2013) menar till och med att dis-
kussionen inte bara är en vinst för individen utan att det också skulle vara en vinst för mor-
gondagens samhälle, speciellt i syftet att man tar tillvara den multilitteracitet dvs. den kun-
skap, kompetens och erfarenhet som finns i vårt multikulturella klassrum. 
 
2.6 Litteracitet i olika skepnader 
Begreppet litteracitet används när styrdokumenten talar om läs- och skrivfärdigheter och en-
ligt Franker (2013) innebär litteracitet att kunna läsa och skriva, att ha ett muntligt formellt 
språk, att kunna tolka bilder och symboler, liksom multimodala eller visuella texter och att 
kunna använda digitala medier samt att ha en grundläggande matematisk kunskap. Dessa kun-
skaper behövs t.ex. för att läsa och förstå priser, enkla fakturor, tidtabeller eller recept.  
 
Begreppet vardagslitteracitet handlar om elevers vardagliga läs- och skrivvanor och hur de 
påverkar skolsituationen. Heath (1983) menar att denna form av litteracitet, speglas av kultu-
rella normer, värderingar eller attityder till skriftspråk och Olin- Scheller (2008)  menar att om 
vi har kunskap om elevens vardagslitteracitet kan vi därigenom hitta material som fångar in-
tresse och engagemang hos eleven. 
 
Enligt Wedin och Hedman (2013) finns två viktiga begrepp inom litteracitet. Litteracitets-
händelser (events) som beskriver konkreta händelser där skrift finns med t.ex. i skolsituation-
er, när meddelanden skickas, vid tidningsläsande etc. och litteracitetspraxis (literacy practices) 
som innebär en abstrakt förståelse eller användning av skrift, när vi använder skrift har den ett 
budskap, en betydelse och en tanke om hur, var och när den används.  
 
2.7 Varierande traditionella och digitala läromedel  
Domeij och Karlsson (2013) skriver att för den som ska utveckla ett skriftspråk finns idag ett 
stort utbud och många olika typer av media att använda förutom traditionella läroböcker och 
faktaböcker. De menar också att det krävs mer av individen i fråga om litteracitet, för att klara 
sig i det svenska samhället idag än tidigare. Den digitala teknikutvecklingen ställer högre krav 
på både användare och sändare. Informationen på Internet måste vara på ett enkelt språk eller 
finnas på många olika språk för att bli begriplig av de personer med annat modersmål än 
svenska som bor i Sverige. Läraren har en nyckelroll att göra elever delaktiga i det flersprå-
kiga samhället vad gäller information och service, användning av olika media och hjälpmedel 
som praktiska och pedagogiska stöd samt att se användningen av språk digitalt. På Internet 
finns ett flertal tjänster som underlättar inlärningen i språket. Här finns ordböcker och lexikon 
på de flesta språk, söktjänster, läs- och skrivprogram och flera verktyg för språkinlärning   
 
Dåvarande Myndigheten för skolutveckling (2008) uppmanade skolan i allmänhet till an-
vändning av digitala verktyg i undervisningen och sfi har i synnerhet behov att lära ut teknik 
som kan öppna nya dörrar för individens väg in i det svenska samhället. De digitala lärresur-
serna skiljer sig från traditionella läromedel genom att de är multimodala, d.v.s. de kommuni-
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serar med både bild, ljud och text på samma gång. Här ger Franker (2007) en varning i sin av-
handling om bilder och vuxenutbildning och menar att användandet av bilder t.ex. för att un-
derlätta förståelse är bra, men uppmärksamheten måste skärpas, så att bilderna inte är för 
enkla eller barnsliga, vilket kan leda till en mindervärderingskänsla hos eleverna och Franker 
säger att det finns risk att deltagarna underskattas i sin kreativa och kognitiva tolkning eller 
känner att lärarna underskattar dem. 
 
Film, data, och andra visuella media används med fördel i skriftspråksutveckling och genom 
att utgå från elevens vardagsrepertoar (film, böcker, tidningar, dataspel mm) kan man hitta 
och skapa ett intresse och en nyfikenhet hos eleven. Olin-Scheller (2008) anser att läsning ofta 
skiljer sig i manligt och kvinnligt i vad man läser eller tittar på. Det ger ett känslomässigt en-
gagemang, en viktig del av läsprocessen som sätter texten i relation till läsarens liv och det är 
väl värt att ta vara på. Hon menar att eleven kan utveckla en distans mellan verklighet och lit-
teratur och erövra nya läsarroller t.ex. kritiskt tänkande och se en skillnad mellan fiktion, fakta 
och faktion10. Film är ett bra media som förmedlas via bild, grafik, dialog, realljud och musik. 
Den typografiska texten förmedlas endast med ord och det tar längre tid att komma i stäm-
ning. Genom film får eleven en social upplevelse omkring filmen även om de inte kan läsa. 
De kan få tydligare förståelse och meningsskapande genom att återse filmen flera gånger i en 
krånglig handling eller ett mångfacetterat berättande (Olin- Scheller 2008). 
 
Selander och Kress (2010) talar om att kunskapens och lärandets villkor och förutsättningar 
förändras i takt med tiden och att dagens lärande kan ses genom meningsfull multimodaliet 
dvs. med hjälp av de många olika resurser vi har att tillgå för att skapa lärande, kunskap och 
meningsskapande t.ex. film, musik, digitalt lärande med datorer, lärspel, läsplattor, mobiltele-
foner etc. De menar att i den traditionella kunskapsformen nu får ge vika för bland annat ett 
agerande eller berättande med den rörliga bilden som bas. Vi bör arbeta för och med de lärsi-
tuationer som finns ur ett multimodalt perspektiv där vi får ett meningsskapande och vidgat 
perspektiv i lärandeprocessen och där vi kan vidga våra vyer. De menar också att detta ger ett 
påtagligt utrymme för den enskilde individen där bilder, texter och informationssidor utveck-
lar det egna skrivandet. 

                                                             
10 En blandning av fakta och fiktion. 
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3. Metod  
Här presenteras den undersökningsdesign och den datainsamlingsmetod som använts samt hur 
data har bearbetats och tolkats i undersökningen. Här beskrivs också etiska överväganden 
samt metodreflektioner. 
 
3.1 Undersökningsdesign 
Studien har syftat till att beskriva och diskutera hur deltagare upplevde sitt lärande i ett pro-
jekt där implementering av nya digitala hjälpmedel och distansutbildning via digital teknik 
var i fokus. Vilka digitala hjälpmedel använde de, hur upplevde respektive deltagare arbetet 
med den digitala tekniken och såg de själva någon utveckling av språkinlärningen efter an-
vändandet?   
 
För att få svar på de frågeställningar som syftet krävde valdes kvalitativa intervjuer av elever 
som deltagit i någon form i projektet med digitala hjälpmedel eller på lärplattformen Fronter, 
som beskrevs i tolkningsramen i kapitel 2. Olsson och Sörensen (2011) menar att kvalitativa 
intervjuer ger fler tankar, idéer och uppslag än ett kvantitativt undersökningssätt. Kvalitativa 
intervjuer passar också enligt dem bäst i undersökningar med färre individer och fler variabler 
som i detta fall då projektet bestod av olika digitala hjälpmedel.  
 
Studiens empiriska forskningsansats med kvalitativa intervjuer kunde enligt Olsson och 
Sörensen (2011) sägas vara fenomenologisk då den innebar frågor om informantens 
upplevelse av ett fenomen och samtidigt etnografisk eftersom det var sociala och kulturella 
yttringar i de svar som gavs i intervjuerna, som skulle tolkas. 
 
Frågorna i denna studies kvalitativa intervju hade låg grad av strukturering, med öppna frågor, 
där informanterna kunde svara med egna ord men de ställdes i samma ordning under de olika 
intervjuerna vilket gav en hög grad av standardisering. Eventuellt kan andra författare enligt 
Patel och Davidsson (2011) lägga annan betydelse i dessa begrepp.  

3.1.1 Urval  
Vid utbildningsverksamheten fanns ett 60-tal elever inskrivna som alla på något sätt ingått i 
olika delar eller moment i projektet med digitala hjälpmedel eller distansutbildning via Fron-
ter. Grupperna gick på sfi och hade kommit olika långt i sin utbildning. Några hade startat 
som analfabeter eller med knapp studiebakgrund från sitt hemland och några med akademiska 
studier från sitt hemland. Några deltog parallellt med sfi, i en köksutbildning i ett annat pro-
jekt vars syfte var att utbilda och anställa personal inför kommande säsong inom olika hotell 
och restaurangbetonade arbeten. 
 
Urval gjordes genom att de lärare och den projektutvecklare som deltagit i de olika grupperna, 
med tanke på vilka delar eller moment eleverna deltagit i, samt om de var män eller kvinnor, 
namngav presumtiva deltagare, som var bra för att få en så bred beskrivning av användandet 
som möjligt. Eleverna har tidigare arbetat med datorer och mobiltelefoner men de digitala 
hjälpmedel som åsyftas i sammanhanget är iPads med olika appar och en distansutbildning av 
sfi-kurser via lärplattformen Fronter. 
 
Av de presumtiva namnförslagen gjordes ett urval på sex personer. Det urvalet grundades på 
att först dela in de presumtiva i män och kvinnor och vilka material de arbetat med. De hade 
använt appar i köksutbildning och/eller för individuella behov av inlärning. Under köksut-
bildningen hade man arbetat med en för ändamålet specifik app som gjorde det möjligt att 
studera recept, ingredienser samt tillvägagångssätt vid tillagning av rätten medan andra hade 
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använt iPaden i arbete med diverse appar för individuella behov, t.ex. lära sig ord, meningar, 
lära sig klockan etc. och av dessa lottades sex personer ut. Från arbetet med distansutbildning 
tillfrågades de tre personer som deltog och som var de enda att tillgå.  
 
Deltagarna hade således arbetat med olika delar eller moment i projektet, de hade tre olika lä-
rare men det var samma projektutvecklare som implementerat de olika digitala hjälpmedlen i 
grupperna. Eftersom informanterna låg på olika nivåer i sin språkinlärning, där inte alla kunde 
förstå eller göra sig förstådda på svenska, användes tolk som hjälp vid informationer och in-
tervjuer som rörde undersökningen. De elever som deltog i distansgruppen hade inte tolk vid 
intervjuerna då deras språkförståelse i svenska och engelska var god. 

3.1.2 Informanternas bakgrund 
I denna studie används fingerade namn på informanterna. Fem av informanterna är kvinnor 
och fyra är män. De nio personerna har en ålder från 22 till 49 år, de kommer från fem olika 
länder, Eritrea, Sri Lanka, Turkiet, Nederländerna och England. De talar sitt modersmål och 
samtliga har i sitt hemland talat mer än ett språk, åtta personer kunde också läsa och skriva på 
mer än ett språk, men i olika omfattning när de kom till Sverige. En person kan inte läsa eller 
skriva på sitt modersmål, en person kan skriva enstaka ord på sitt modermål samt ett till språk, 
medan resterande sju personer har från liten till stor erfarenhet av att läsa och skriva både på 
sitt modermål, ett andra språk som de lärt i sitt hemland, samt på svenska. Alla nio informan-
ter kan läsa på svenska men läsningen skiljer sig dock från att kunna läsa enstaka ord i skrift i 
skolan, till att läsa mer avancerad litteratur. De har bott i Sverige mellan sex månader och 
knappt tre år. Deras skolbakgrund har en spännvidd från ingen skola alls till akademiska stu-
dier, vilket innebär att deras förutsättningar för sfi-studier ser olika ut. Sex av informanterna 
har använt digital informationsteknik före sfi, tre har använt mobiltelefon och tre har använt 
mobiltelefon och dator, övriga har inte använt någon form av digital teknik före sfi. På sfi har 
samtliga arbetat med både dator och mobiltelefon innan iPad eller Fronter introducerades. 
Alla har positiva upplevelser från introduktionen i användning av iPad eller Fronter. De tyck-
er att de fått veta mycket om iPaden eller Fronter, att de fått bra hjälp och de tycker att respek-
tive lärare är bra på att hjälpa till och stötta deras iPad- eller Fronteranvändning på lektioner 
där iPad ingår eller via Fronter på distans. 
 
3.2 Datainsamling 
Här beskrivs hur datainsamlingen utförts, vilka frågeställningar som använts, hur svaren 
bearbetats och tolkats samt vilka etiska aspekter som föregick intervjuerna.  

3.2.1Allmänt om intervjuerna  
Alla intervjuer spelades in vilket också informanterna gett sitt samtycke till och de fick veta 
att de inspelade intervjuerna var konfidentiellt material som enligt Olsson och Sörensen 
(2011) betyder att obehöriga inte ska kunna ta del av materialet. Jag markerade gester av be-
tydelse, t.ex. när de pekat på något eller visat något. De fick information om den frivillighet 
som förelåg och att de när som helst kunde tacka nej eller avsluta sitt deltagande. Då 
intervjuerna skulle bygga på frivillighet hos informanterna som Patel och Davidsson (2011) 
menar, skulle syftet relatera till informanternas egna mål, det vill säga att elevernas åsikter är 
viktiga och skulle kunna påverka framtida undervisning. Det är av stor vikt att förstärka 
motivationen hos individerna för att delta i undersökningen och det gjordes genom att 
informera om nyttan av att lärare fick veta hur arbetet med de olika digitala hjälpmedlen eller 
den nya distansutbildningen som introducerades och användes, upplevdes av informanterna.  
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Frågorna togs i den ordning som anges i frågeformuläret, se bilaga 1, där de mest neutrala 
frågorna, om deltagaren, togs i första hand eftersom Patel och Davidsson (2011) menar att det 
är betydelsefullt för informanten. 

3.2.2 Intervjuer med iPad-användare 
Intervjuerna med de sex informanter som fanns på plats i skolan genomfördes i ett lugnt och 
trivsamt rum som för informanterna är en välkänd lokal, för att skapa trygghet. I rummet 
fanns endast informanten, tolken och jag. Ibland fick jag ställa några följdfrågor för att förtyd-
liga frågor som inte hade uppfattats korrekt. Om informanten inte förstod trots tolk, 
förklarades frågan på ett enklare sätt eller om svaret var för snävt ställdes följdfrågor som t.ex. 
Hur tänker du? eller Hur menar du? För att underlätta för informanten tillhandahölls en iPad 
där deltagare med knappa språkkunskaper i svenska kunde visa de appar de använt. Tid och 
utrymme för eftertanke och svar gavs, då eleven själv fick avgöra hur lång tid den ville ha för 
att besvara frågan. Jag och tolken var noga med att förklara detta för informanten.  

3.2.3 Intervjuer med Fronter-användare 
Vad gäller de tre distanseleverna, som inte hade möjlighet att närvara på fysiska intervjuer, så 
fick de först frågorna via e-post, för att i lugn och ro kunna förbereda sig. Sedan var min tanke 
att vi skulle träffas via Skype11, och genomföra intervjuerna men informanterna ville hellre 
möta mig via telefon vilket vi valde för att de skulle känna sig bekväma i intervjun. Telefonin-
tervjuerna fungerade bra och informanterna var väl förberedda med sina svar, de hade till och 
med skrivit ner sina svar och skickat via e-post och de talade och förstod svenska och eng-
elska bra. En av informanterna kunde inte besvara alla frågor då hon ännu inte startat sin ut-
bildning via Fronter. 
 
3.3 Bearbetning och tolkning av data 
Intervjuerna transkriberades direkt efter samtalen och användes som underlag för studiens 
resultat. För att tolka det inspelade materialet, markerades pauser, skratt, hur och vad man vi-
sade på sin iPad eller andra liknande inslag. Det var ibland problem att uppfatta alla ord som 
informanterna, som själva ville tala svenska använde, men tolken hjälpte till så att helheten 
av svaret kunde tolkas. Efter transkriberingen renskrevs alla intervjuer och sammanställdes. 
 
3.4 Etiska överväganden 
Informanterna tillfrågades och informerades om syftet med undersökningen. De informerades 
om den anonymitet som gällde i och omkring undersökningen, där inga namn skulle avslöjas 
och att jag som genomförde studien och tjänstgörande  tolk arbetade under tystnadsplikt.  
 
De lärare och den projektutvecklare som deltagit i undervisningen samlade in presumtiva 
namn, fler än vad undersökningen krävde, för att det inte skulle avslöjas vilka elever som 
senare valdes. 
 
Informanterna fick ta del av de forskningsetiska aspekter som fanns att ta hänsyn till enligt 
Patel och Davidsson (2011, s 63) där de fyra huvudkraven är, 

3.4.1 Informationskravet  
 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgif-
tens syfte.  

                                                             
11 Ett specifikt kommunikationsprogram 
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3.4.2 Samtyckeskravet 
 

Deltagare	  i	  en	  undersökning	  har	  rätt	  att	  själva	  bestämma	  över	  sin	  medverkan.	  

3.4.3 Konfidentialitetkravet 
 

Uppgifter	   om	   alla	   i	   en	   undersökning	   ingående	   personer	   skall	   ges	   största	   möjliga	  
konfidentialitet	  och	  personuppgifterna	  skall	  förvaras	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  obehöriga	  
inte	  kan	  ta	  del	  av	  dem.	  

3.4.4 Nyttjandekravet 
 

Uppgifter	   insamlade	   om	   enskilda	   personer	   får	   endast	   användas	   för	  
forskningsändamål	  
 

 
3.5 Metodreflektion 
En av de elever som från början fanns med i mitt urval till intervju angående iPad-användning 
flyttade strax innan denna skulle genomföras. För att få det område som den avflyttade eleven 
representerade täckt gjordes en ny lottning för urval av en annan person. Bytet av informant 
skulle kunna ha inverkan på resultatet, men för att få så stora delar som möjligt av det 
material som implementerats täckt, gjordes detta val. Den kvinna som inte hann igång med 
sitt distansarbete via Fronter har inte kunnat svara på de utvärderande frågorna i undersök-
ningen, vilket också det kan ha påverkat resultatet. 
 
Det stora spann som fanns hos informanterna vad gäller kunskap i att uttrycka sig eller förstå 
det svenska språket kan ha påverkat hur ingående de kunnat svara på frågorna i intervjun. 
Även om tolk användes kan det vara svårt att få en direkt översättning av meningar eller 
stukturen i såväl frågor som svar. Tolken kan också ha förstått frågan eller svaret annorlunda 
än vad jag eller informanten haft för avsikt att uttrycka. Flera i informantgruppen som hade 
använt iPads hade trots tolk svårt att utan förslag hitta svar på fråga nr 20 som lyder; Säg tre 
saker som beskriver vad du tycker om iPad. Det resulterade i att de fick några förslag på vil-
ken typ av ord, i det här fallet adjektiven, tråkigt och svårt, som de kunde använda, men som 
de faktiskt inte använde, utan de valde andra ord att beskriva sina arbeten med iPad.  
 
Av egen erfarenhet vet jag att någon av artighetsskäl kan ha svarat utifrån vad de tror att jag 
vill höra istället för vad de verkligen tycker.  
 
Talspråk eller brytningar i språket omvandaldes vid transkriberingen till svenskt skriftspråk 
för att underlätta processen. I en kvalitativ intervju menar Patel och Davidsson (2011) att det 
är lätt att man vid grammatiska fel och ofullständiga meningar transkriberar sin egen utfyllnad 
av meningen. Detta försökte jag undvika men det kan inte garanteras och skulle kunna 
påverka validiteten i just denna del av undersökningen.  
 
Alla dessa faktorer kan ha påverkat resultatet. För övrigt har det strävats efter en helhetssyn 
med hög validitet genom hela undersökningsprocessen.   
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4. Resultat 
Det undersökningsmaterial som presenteras i kapitlet utgörs av de intervjuer som jag, tolken 
och informanterna har genomfört. Frågorna i intervjuerna grundades med tanke på under-
sökningens syfte och dess frågeställningar. I studien sökte jag svar på vilka digitala hjälpme-
del informanterna arbetat med, hur de upplevde digitala hjälpmedel i samband med skrift-
språksinlärning samt hur de upplevde att de utvecklade sin litteracitet med dessa. Svaren som 
återges här är transkriberade till bättre svenska vad gäller ordföljd, ordböjningar och enstaka 
ordval. 
 
4.1 Digitala hjälpmedel i projektet 
För att implementera digitala hjälpmedel och en distanslärplattform har skolan anställt en 
projektutvecklare. Hon hjälper till att utforska vilka appar som ska användas i de iPads som 
köpts in och diskuterar i första hand med lärarna, vilka områden som ska täckas i inläraningen 
och vilka behov de studerande har. Hon deltar i de olika sfi-grupperna och introducerar hur 
iPads och appar fungerar för både lärare och elever. Tanken är att lärarna själva ska kunna 
introducera sina elever fortsättningsvis. I lärplattformen Fronter utvecklar hon ett rum som 
ska vara anpassat för sfi-distansstudier och utbildar lärare i att kunna använda Fronter och så 
att de senare ska kunna utöka med fler elever och bredare uppgifter till eleverna. Hon utbildar 
också de elever som ska delta i distansutbildningen i Fronter samt i fil- och programhantering, 
även ordinarie lärare utbildas för att de ska få samma kunskap, inför framtida utbildningar av 
nya distanselever. De lärare som senare ska arbeta med det implementerade materialet lär sig 
stegvis tekniken tills de känner att de behärskar den. Efter projektet kommer lärarna att ha 
tillgång till en datatekniker för teknisk support. Det är av stor vikt att radikala förändringar i 
skolmiljö, såsom införandet av ny digital teknik, införs långsamt och som en långsiktig pro-
cess, för att behålla engagemang och arbetsglädje hos lärarna och för att få tekniken att kän-
nas som en bra del av undervisningen. Enligt Selander och Kress (2010) ska tekniken då kän-
nas som en del i den didaktiska designen12 och att den kommer att ge ett vidgat perspektiv på 
lärandeprocessen och det individuella lärandet. 
 
4.2 Arbete med iPad och appar 
Sex personer har i projektet använt iPad i sin sfi-utbildning efter introduktion som gavs av 
projektutvecklaren och med stöd av läraren.  

4.2.1 Anna 
Anna är 49 år och har bott i Sverige i två år och gått på sfi lika länge. Hon har inte någon tidi-
gare skolbakgrund från sitt hemland men kan tala två olika språk förutom lite svenska. Hon 
har inte använt några tekniska hjälpmedel före sfi. Genom iPaden och appen Moii Clock har 
hon lärt sig klockan. Tidigare har hon vid muntlig genomgång med lärare inte lyckats lära sig 
klockan trots upprepade kontinuerliga försök. På min fråga varför det fungerar att lära sig 
klockan med iPad svarar informanten; 
 

 Med iPad kan jag göra om och om igen tills jag förstår. Jag skulle inte fråga min lärare så 
många gånger, och ingen annan ser hur många gånger jag tränar på samma sak. 

 
 En annan app som Anna använder är Alfavux där hon tränar och bygger upp sitt ordförråd 
genom, bilder, text och ljud.  
 
                                                             
12 Alla arrangemang för lärande som har med lärprocessen att göra, t.ex. lagar, förordningar, skolmiljön i sig, under-
visningsresurser etc.  
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Det är både roligt och enkelt, jag förstår hur jag ska göra säger hon. Och jag tycker det är 
bra att sitta för sig själv och jobba, jag kan förstå bra då. 

 
 
I samma program kan hon sätta ihop bokstäver till ord. 
 

Och det är svårt, men enklare än på papper där jag måste skriva själv. Här är bokstäverna 
redan färdiga. Det tycker jag är bra. 

 
Hon använder också iBooks, tre dagar varje vecka innan hon deltar i köksgruppen och tränar 
recept, ingredienser samt tillvägagångsätt vid tillagning (se kapitel 2.1.1). Anna tycker att det 
är bra att träna innan maten ska tillagas genom recepten, då hon känner sig säkrare på ingredi-
enserna och hur hon ska göra med dessa. Hon tycker att hon lär sig mycket genom de olika 
apparna och hon har tillgång till iPad dagligen i skolan. Anna har inga läsvanor hemifrån men 
läser och skriver ord för att lära sig leva i det svenska samhället. Hon tittar ibland på tv och då 
på barnprogram tillsammans med sina barn.  
 

Den ligger i klassrummet och jag kan använda den när jag vill säger min lärare. Jag läser 
och skriver ord för att lära mig livet. 

4.2.2 Beda 
Beda är 26 år och har nio år i skola i sitt hemland, hon hade använt mobiltelefon som enda 
tekniska hjälpmedel före sfi, men började med dator vid sfi-starten och tycker att det fungerar 
bra. I Sverige har hon bott i två år men har gått på sfi bara ett år eftersom hon varit barnledig. 
Hon har använt iPad med appen iBook tre dagar i veckan inför köksutbildning och tycker att 
det var bra att se ingredienser och förfarandet av de olika råvarorna som skulle användas.  
 

iPad är ett enkelt hjälpmedel och det har varit bra att se alla recept och så. Bilderna var 
fina och det var bra att kunna recepten och hur man skulle göra maten innan jag kom till 
köket, jodå jag lärde mig en del nya ord, men samtidigt tror jag att jag kanske hade lärt 
mig lika bra och enkelt om det varit på en dator. Och förresten så fick vi inte ha den i kö-
ket för det är mycket hygien där. 

  
Beda har inte använt någon annan app på iPad, trots att hon haft tillgång till den tre till fyra 
dagar i veckan, hon har bara tittat på Internet med appen Safari och hon kan inte se någon 
större nytta med den än som ännu ett digitalt hjälpmedel. Bedas läsvanor från hemlandet är 
böcker i skolan, på två olika språk. I Sverige läser hon barnböcker för barnen och ser på tv 
och då mest nyheter och barnprogram. Hon tycker inte att hon lärt sig mer med iPad än vad 
vanliga lektioner med datorn eller med läraren ger.  

4.2.3 Clara 
Clara är 43 år och har gått tolv år i skolan i sitt hemland. Hon har bott i Sverige i två år och tio 
månader och gått på sfi i cirka två år. Hon har endast använt mobiltelefonen före sfi, under 
den tid hon var på en flyktingförläggning. Efter sfi-starten använde hon mobil och dator som 
digitala hjälpmedel. Hennes första kontakt med iPad är under detta projekt där hon har använt 
mappen Alfavux några gånger och iBooks inför kökskursen, men hon är inte imponerad, hon 
tycker att den är bra men säger; 
 

Ja jag har använt den här före lektionerna i köket men jag hade svårt att koncentrera mig 
och tyckte att jag bara hoppade fram och tillbaka mellan olika sidor. Men bilderna var 
OK. Om jag får bestämma använder jag hellre datorn som jag är mer van att använda, jag 
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gillar datorn, det här känns bättre för barnen. Mina barn skulle gilla den här de gillar att 
leka.  

 
Hemma läser hon för barnen och tittar på Bolibompa. I sitt hemland läste hon läroböcker i 
skolan på sitt modersmål och på ett annat språk.  

4.2.4 Fredrik 
Fredrik är 53 år och har gått i skolan i sitt hemland i tre år, resterande tid var han intagen i det 
militära som soldat. Han har bott i Sverige i ett år och fyra månader och gått på sfi i ett år. 
Han har inte använt några digitala hjälpmedel före sfi. Han arbetar med flera appar. Den första 
vi pratar om är Moji Clock där han lärt sig klockan. 
 

Ja den var väldigt bra till klockan som jag tycker var lite svår att förstå, men med appen 
gick det fort att förstå den. Jag gjorde den många gånger, nu kan jag. 

 
U-talk och Alfavux, är andra appar han använder, där lär han sig ord, genom ljud, bild och 
genom att lyssna. I U-talk kan han lyssna på sin egen röst vid uttal. Han kan också se hur or-
det stavas och hur bokstäverna ser ut och här tränar han på att skriva.  
 

Den här (han pekar på iPaden) hjälper mig jättemycket! Den är enklare och lättare att an-
vända än datorn. På datorn måste jag skriva för att hitta något, på den här kan jag bara 
göra så här, (han pekar med fingret och drar) sen kommer det till mig. Jag kan se och höra 
och skriva, så bra, mycket bra. Jag lyssnar många många, gånger för det tar lång tid för 
mig innan jag kan. Men nu kan jag läsa och skriva, Ja det kan jag. 

 
Fredrik har tillgång till iPad varje dag i skolan. Han har nästan ingen läsvana på sitt moders-
mål, enskataka ord på modersmålet och på ett annat språk, men har lärt sig att skriva och läsa 
på svenska.  I Sverige läser han i en bok i skolan. Hemma läser han inte men tittar på nyheter 
på tv. 

4.2.5 Gustav 
Gustav är 22 år, har varit i Sverige i ett år och tre månader och gått på sfi i sex månader. Han 
läser och skriver bra på svenska och han har en bok av Henning Mankell och läser nyheter 
varje dag. I sitt hemland gick han nio år i skolan och kunde läsa och skriva på två olika språk. 
Han har inte använt några tekniska hjälpmedel före tiden på sfi, men dator och mobiltelefon 
sedan han började där. Nu använder han iPad tre dagar i veckan som förberedelser för köks-
kursen med appen iBooks och Safari för översättning och han tycker att det är väldig bra.  
 

När jag kommer till köket är det mycket att göra. Jag hinner inte springa och fråga min lä-
rare om allt, det skulle inte fungera, jag måste kunna redan när jag kommer, och det har 
jag verkligen gjort. Jag har använt iPaden tre dagar i veckan och den tiden ångrar jag inte. 
Allt är klart för mig när jag står i köket. 

 
Gustav har också, för att bygga upp sitt ordförråd, arbetat med apparna Alfavux för ord och 
skrivinlärning och Talking Cards som har kataloger med olika kategorier av ord, med ljud, 
bild och text. Här kan han också skapa egna kataloger med de kategorier och med de ord han 
själv behöver. Han tycker att apparna är både roliga och enkla och han säger; 
 

Man lär sig mycket och det är roligt att jobba med dem. Jag kan ha fantasi och göra egna 
saker. Vi tar foton och gör egna kataloger i Talking Cards, det är roligt, då får jag vad jag 
vill. Man bestämmer själv, … och att lyssna på färdiga kataloger är också bra, den hjälper 
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mig om jag inte känner orden, jag lyssnar och de kommer till mig som det låter. Jag har 
lärt mig mycket. Jag har tänkt på att jag lär mig mer om mitt modersmål också, när jag 
översätter då ser och hör jag det jag inte sett förut. 
 
Vi diskuterar ofta efteråt vad vi gjort och lärt oss med vår lärare. Då blir det mer klart för 
mig att jag lärt mig mycket. 

4.2.6 Henrik 
Henrik är 43 år och har varit i Sverige i tio månader och gått på sfi i åtta månader. I sitt hem-
land gick han tretton år i skolan och han kunde läsa och skriva på sitt modersmål och på ett 
annat språk än modersmålet när han kom till Sverige. Han har haft mobiltelefon före sfi star-
ten. 
 
Henrik har använt iPad som förberedelse för köksutbildning med appen iBooks samt på vanlig 
sfi-undervisning, där har han arbetat med appen Talking Cards.  
 

Den är väldig bra när jag ska lära mig orden och hur de uttalas. Den är rolig då jag kan 
fixa egna kataloger. Jag har gjort en egen naturkatalog med växter och lite andra saker 
som jag gillar. Enkelt och snabbt. På kökskursen var den fantastisk, när jag kom till köket 
kunde jag många ord och ingredienser och jag visste hur jag skulle göra. 

 
Tre till fyra dagar i veckan har han haft tillgång till iPaden. Han har använt den till Internet 
med appen Safari och för att översätta med appen iTranslate. 
 

Jag har läst nyheter på den också och det fungerade bra. Översättning mellan engelska 
och svenska har jag också gjort och det går snabbt. Diskussionerna med klassen och lära-
ren efter iPaden är väldigt bra för då får vi veta att vi lärt oss mycket. 
 

I den sista av frågorna ber jag eleverna säga tre ord om iPad. De sex informanterna har lite 
svårt med den frågan och jag får ge två adjektiv som exempel, svår och tråkig, sedan får jag 
ord som enkel, snabb, rolig, bra, intressant och läromedel. Ingen av dem kommer på mer än 
två ord vardera. 
 
4.3 Arbete med distansutbildning via Fronter 
I projektet deltog från början tre informanter som skulle arbeta på distans med lärplattformen 
Fronter. Informanten Disa hann aldrig påbörja sin distansutbildning via Fronter under den tid 
denna studie pågick, hon har tidigare gått på sfi på dagtid vid denna vuxenutbildning men på 
grund av mycket arbete vill hon istället pröva distansutbildning. Informanten Eva har endast 
arbetat på distans med lärplattformen Fronter vid den här utbildningsorten, då hon nyligen 
flyttat till Sverige. Informanten Isak har gått på sfi på annan ort tidigare, men har fått heltids-
jobb och vill därför slutföra sina sfi-studier via distans. 
 
Innan de skulle starta fick de alla tre en introduktion av projektutvecklaren i hur de skulle an-
vända Fronter och i mapp och filhantering på datorn. Det innebär att det bara är två informan-
ter som deltar i utvärderingen av Fronter. 

4.3.1 Disa 
Disa är 30 år och har gått i skola i femton år. Hon har gått på sfi på dagtid men eftersom hon 
arbetar mycket vill hon byta studieform till distansstudier. Hon läser mycket på engelska men 
på svenska blir det läroboken och nyheter. Hon tycker att Fronterintroduktionen var enkel och 
tror inte det ska bli några problem att studera på detta sätt eftersom hon har stor datorvana. 
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Det har dock tagit tid för Disa att komma igång med sina distansstudier av diverse skäl, bland 
annat arbete och en flytt där Internetuppkoppling dröjt.  

4.3.2 Eva  
Eva är 33 år och har gått i skola i tjugo år. Hon började i skolan redan som fyraåring, har aka-
demiska studier från sitt hemland och kom till Sverige för tre månader sedan. Hon har läst 
mycket i sitt hemland, tidningar, böcker och i Sverige har hon läst nyheter på Internet och 
börjat läsa en bok. Informationsteknik har hon arbetat mycket med genom sitt jobb före Fron-
terstarten. Eva arbetar i Sverige och behöver en snabb skriftspråksutveckling och hon har 
kommit igång bra med sin distansutbildning och har inte haft några tekniska problem, dyker 
de upp några problem ringer hon bara till sin lärare och diskuterar det säger hon. Hon tycker 
att hon redan lärt sig mycket via Fronter och på min fråga om hur hon upplever arbetet i Fron-
ter säger hon; 
 

Perfekt, jag har allt klart i första kapitlet. Det går bra och jag kan studera på egen tid. Det 
passar mig bra. Jag arbetar 3 gånger per vecka med uppgifterna, och jag jobbar med län-
kar till grammatik.  

 
Eva har arbetat flitigt och säger att hon i början hade svårt att lyssna på sin egen röst på ljud- 
filerna, men det går bättre nu.  
 

Med Fronter hör jag mig själv och det blir bättre för varje vecka, jag tränar och får bättre 
uttal. 
 

När Eva ska beskriva hur hon upplever inlärningen och om hon lär sig något säger hon; 
 
Studera på sfi med Fronter passar mig precis. Jag kan arbeta och studera samtidigt nu. 
	  

Jag ber henne avsluta med tre ord om Fronter; 
 

Jag behöver inte resa, jag studerar på passande tid och det är klart vad du måste göra. 
 

4.3.3 Isak 
Isak är 27 år och kom till Sverige för tre år sedan och han har gått tretton år i skolan i sitt 
hemland varav ett är inom dataprogrammering. Han har gått på sfi i tre månader på en annan 
ort tidigare men ville börja läsa igen, men med mycket jobb var det problem, han bor dessu-
tom sex till sju mil från skolan. Han har arbetat med digitala hjälpmedel länge, både mobil 
och Mac13-dator. De läsvanor han hade i sitt hemland var mest skollitteratur men också nyhet-
er via datorn och tidningen och det läser han fortfarande. Han talar bra svenska och är bra på 
att läsa men tycker själv att han har problem med att skriva på svenska. Han startade med stu-
dierna genom att börja före Fronterstarten med Sweol. 
 

Då arbetade jag med Sweol, åtta sidor och det finns några bra länkar som jag fick av lära-
ren. 

 
Isak tycker att introduktionen före Fronterstarten var bra och han säger att han inte har några 
problem med att jobba i Fronter. Han tycker att det går bra att studera via Fronter då han kan 
göra sina uppgifter på sin lediga tid.  

                                                             
13 En dator av varumärket Macintosh (Mac)kommer från det amerikanska datorföretaget Apple Inc. 



 

22 
 

 
Fronter är ett underbart program och ni har hittat allt möjligt för att hjälpa oss. Hjälpvide-
ofilmerna hjälper mig mycket! Jag upplever det bra, hur man ska fundera, jag kan läsa, 
skriva och prata med er i Fronter. Jag får rättat och kollar vad som var fel och gör om. 

 
Han har kommit igång snabbt med sina distansstudier men har haft ett tekniskt problem med 
att spela in ljud på sin dator. Han har via e-post fått instruktioner om och hur han kan ladda 
ner ett separat ljudprogram som heter Audacity till sin dator. Eftersom hans största behov är 
att komma igång med skrivandet har han inte lagt så mycket energi på ljudprogrammet.  
 

Jag ska lösa ljudproblemet snart. Jag jobbar mycket, så ofta blir studierna sent jobb, men 
det funkar för jag jobbar varje dag eller varannan eller var tredje med Fronter. Och det är 
min enda möjlighet att studera. Jag lär mig snabbt och det går bättre och bättre. 

 
Jag ber Isak säga tre ord om sin uppfattning om Fronter och han säger; 

 
Utvecklande, lärorikt och jag blir framgångsrik. 
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5. Diskussion  
Här diskuterar jag tolkningsramen i förhållande till undersökningens syfte och frågeställning-
ar och kopplar detta till de svar som framkommit hos informanterna i undersökningen.  
 
5.1 Diskussion av användning av iPad och Fronter 
I syfte att beskriva och diskutera hur andraspråksinlärare på en sfi-utbildning i Mellansverige 
upplever sin skriftspråksutveckling i samband med digitala hjälpmedel har följande fram-
kommit. 
 
Totalt har sex informanter arbetat med iPaden och några olika appar i den. Två av tre infor-
manter har kommit igång och arbetat med distansutbildning via lärplattformen Fronter. Den 
tredje informanten som skulle studera via Fronter har av olika skäl bara hunnit delta i intro-
duktionen.  
 
På frågan hur andraspråksinläraren upplever den digitala tekniken i sin skriftspråksinlärning, 
är det generella svaret att de får en positiv upplevelse genom tekniken. De menar att själva 
användningen ger dem en stor frihet till individuell inlärning. De menar också att tekniken är 
enkel att använda. Även den med knappa skriftspråkskunskaper klarar användningen av iPad 
och appar. De ser en stor användbarhet, då apparna erbjuder olika slags kunskap. De som ar-
betat med Fronter talar för att det ger dem en möjlighet till studier och en frihet att kunna 
välja studietid och lägga fokus på de moment i inlärningen som de själva anser sig behöva. 
Kontakten med läraren känns nära även om den sker mest via Fronter. 
 
På min fråga om andraspråksinläraren upplever att litteraciteten utvecklas med digitala hjälp-
medel får jag helt klara svar från majoriteten av användarna av iPad. De ser själva en påtaglig 
utveckling. Några har lärt sig klockan, några utökar sitt ordförråd och upplever att de blir 
bättre i både tal och skrift. Några kan också konstatera vilka strategier som hjälpt dem till 
denna positiva utveckling.  Fronteranvändarna upplever att de gör stora framsteg i sin skrift-
språksutveckling och menar att de lär sig mycket och på olika sätt genom alla de olika typer 
av uppgifter som de kan göra via Fronter. Genom inspelning av det egna talet och upprepad 
avlyssning, blir uttalet bättre och bättre. Man lär sig snabbt genom att upprepa lyssnandet, 
skrivandet och talandet. Skrivandet utvecklas genom att uppgifterna rättas och kommenteras 
av läraren och eleven gör om och gör rätt. 
 
I undersökningen av iPad-användning svarar fyra av informanterna att de tycker om att arbeta 
med iPaden och att den är ett bra eller mycket bra hjälpmedel. De har använt iPaden mellan 
tre och fem dagar per vecka. Fem av informanterna har använt appen iBook inför köksutbild-
ningen och i den övat på de delar som projektutvecklaren har skapat i appen Book Writer. 
Detta för att underlätta deltagandet i kursen. Det är text, bilder och ljud som gör det möjligt 
för alla att förstå budskapet, även för Anna som inte behärskar att läsa så många ord ännu. 
Detta talar för den användbarhet som framkommer och som är ett tydligt svar på min fråge-
ställning om hur de upplever arbetet med det digitala hjälpmedlet. Skolverket (2012b) har 
som ett av sina krav på sfi-utbildningen, att den ska ge språkliga redskap för aktivt deltagande 
i vardags- och arbetsliv och appen med köksutbildningen som beskriver recepten, ingredien-
serna och hur deltagaren ska göra för att arbeta efter recepten, t.ex. skära i tärningar, hacka el-
ler strimla, är ett utmärkt exempel på sådant hjälpmedel. För Anna, Gustav och Henrik har 
appen varit enormt bra, både kunskaps- och tidsmässigt då de känner att de har fått kunskap 
som gjort att de direkt har kunnat sätta igång med sitt köksarbete utan att ödsla tid på frågor 
till läraren. Wedin och Hedman (2013) talar om viktiga begrepp inom litteracitet, att litteraci-
tetshändelser, är det som beskriver konkreta händelser med skrift och litteracitetspraxis, är det 
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som innebär att förstå budskapet som skriften ger, och här är det vad som sker med informan-
terna när de beskriver detta hjälpmedel. Beda och Klara har lärt sig använda datorn och är mer 
vana och komfortabla med den men har ändå använt iPaden som förberedelser till kökskursen. 
Beda säger att hon ser iPaden som ännu ett tekniskt hjälpmedel som hon ska lära sig och att 
hon trivs bättre med datorn och har inte sett skillnaden i användbarhet. Clara menar att hon 
föredrar datorn och jag tolkar det som att hon upplever iPaden lite barnslig när hon säger att 
den skulle vara bättre för hennes barn. Dessa multimodala verktyg använder precis som den 
dåvarande Myndigheten för skolutveckling, (2008) påstod, kommunikation med både bild, 
ljud och text samtidigt och Franker (2007) ger i sin avhandling om bilder och vuxna, en var-
ning om att det finns en fara i arbetet med bilder, då de kan tolkas som barnsliga och kännas 
nedlåtande för vuxna elever.  Clara uppger att iPaden skulle vara bättre för hennes barn ef-
tersom de gillar att leka. Min tanke är att hon tycker att iPaden är barnslig i förhållande till da-
torn.  I det här fallet borde inte bilderna kunna påverka den barnslighet som Franker talar om  
då de är realistiska, med maträtter och förfaranden som bara är beskrivande och lärande. Om 
informanten redan kan skära tärningar, strimla och hacka skulle det naturligtvis ändå kunna 
uppfattas som för enkelt eller barnsligt. 
 
Enligt Garcia (2009) utvecklar andraspråksinläraren sin språkliga kompetens ur flera olika 
aspekter. Det som framkommit i undersökningen och ger svar på min fråga hur informanterna 
upplever att de utvecklar sin litteracitet är att sex av informanterna uppger att de utvecklat den 
lingvistiska aspekten där de helt enkelt lärt sig fler ord med böjningar och betydelser. De har 
även utvecklat inlärningsaspekten där det handlar om de inlärningsstrategier de har tagit till 
sig, här i form av repetitionsteknik. Att upprepa och repetera det man lär in har gett tydliga 
positiva resultat för informanterna och de har också förstått att den kontinuerliga repetitionen 
är anledningen till inlärningen. Beda har lärt sig några ord men har inte observerat några in-
lärningsstrategier. Som ett gott exempel till inlärningsstrategier ser jag de två informanterna 
Anna och Fredrik som har kortast studiebakgrund och som ändå har lärt sig klockan på kort 
tid trots att de tidigare misslyckats med att lära sig den i vanlig klassrumsundervisning. De 
säger själva att det beror på repetitionen och integriteten att ingen annan vet hur mycket de 
tränar samma sak, samt att de inte behöver anlita lärarens hjälp lika ofta. Det här speglar 
också en utveckling av den viktiga individuella inlärningen och undervisningen, som Skol-
verket (2112a), Garcia (2009) och Wedin (2010) menar att eleven lär sig just det den har be-
hov av, att varje individ ska börja just där den står i sin skriftspråksutveckling. Sex av infor-
manterna har också utvecklat den textuella aspekten då de övar och kan skriva från enstaka 
ord till Fronter-elevernas inlärning med textuppgifter med meningar som svarar på frågor, till 
att skriva sammanfattningar, brev eller berättelser till bilder eller tankekartor.  
 
Precis som Abrahamsson (2009) menar verkar ålder och tidigare skolbakgrund vara av in-
tresse i skriftspråksutvecklingen av ett andraspråk. Den yngsta informanten Gustav, som är 22 
år, har haft en mycket snabb utveckling i sitt andraspråk då han redan efter sex månader på sfi 
läser böcker och har utvecklat stor förmåga att på egen hand skapa egna ordkataloger i Tal-
king Cards. Han har ökat sina kunskaper i sitt förstaspråk genom läsningen och översättning-
en. Han nu ser och förstår delar i modersmålet som han inte sett tidigare. Henrik är 43 år och 
har även han haft en snabb skriftspråkutveckling i sitt andraspråk. Han klarar ungefär samma 
saker som Gustav, han är något äldre och har fyra års längre studiebakgrund i sitt förstaspråk, 
vilket också kan ha haft påverkan på den snabba skriftspråksutvecklingen i svenska. Båda in-
formanterna har gått snabbt framåt och utvecklat andraspråket och visat stor kreativitet och 
förmåga vad gäller att ta till sig den individuella inlärningen som iPaden gör möjlig då de 
skapat egna ordkataloger. 
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Abrahamssons (2009) teori om att skriftspråksutveckling i ett andraspråk påverkas av vilken 
nivå individen har i sin förstaspråksutveckling verkar stämma. De som kommit till Sverige 
utan att ha tillägnat sig ett skriftspråk har även bara uppnått en låg nivå i sitt andraspråk. De 
med akademiska studier har gått snabbt fram i sin skriftspråksutveckling i ett andraspråksper-
spektiv. Både Isak och Eva går framåt snabbt. De märker dessutom hela tiden själva att de blir 
bättre och bättre på sitt nya skriftspråk. 
 
Garcias (2009) uppfattning om att elevens läsning går från kontextberoende till kontextobero-
ende förståelse kan jag till viss del hålla med. Anna och Fredrik fick från början på sfi läsa 
mycket konkreta och vardagsnära ord eller texter i svenska språket till att sedan, som Gustav, 
Henrik, Isak och Eva, kunna läsa och förstå helt främmande texter. Schleppegrell (2004) har 
en teori om att språk inte är relaterat till rent tankemässiga förmågor utan att det bygger 
mycket på kulturella och sociala erfarenheter och tidigare språklig kunskap.  Hon menar att 
det är lingvistik och struktur i texten som har betydelse och det ser jag som ett faktum då 
skriftspråkutvecklingen hos dessa elever går fort framåt genom den läskunnighet de behärskar 
och genom den tidigare erfarenhet av text som de har. I iPaden, mobiltelefonen och datorn 
kan de använda sig av lexikon för att slå upp de ord de behöver. Här kan enligt Wedin och 
Hedman (2013) läraren göra en stor insats genom att påvisa likheter i elevens modersmål och 
andraspråket. De anser att skrift bygger på en medveten process av språk, kunskap och lä-
rande. Schleppegrell (2004) har liknande tankar om att läraren kan påvisa strukturer i språket 
och författarens lingvistiska drag. Det kan ge eleven förståelse om hur språket i texten är upp-
byggt och insikt i att kunna använda tidigare kunskaper och erfarenheter för att förstå. Ser 
man till vad Gustav säger om att han upptäcker saker i sitt modersmål som han inte sett förr, 
när han översätter, så kan det till och med vara så att elever upptäcker dessa skillnader på 
egen hand när de ser, lyssnar och översätter texten.  
 
Vad gäller den vardagslitteracitet som Heath (1983) och Olin-Scheller (2008) beskriver i ka-
pitel 2.5 om vardagliga läs och skrivvanor och hur de kan påverka skolsituationen så ser det i 
denna undersökning ut som detta ändå inte har alltför stor påverkan på de vuxna elevernas in-
tresse för läsning. Anna som inte har några läs och skrivvanor säger själv att hon måste lära 
sig läsa och skriva. Den insikten knyter hon till den situation hon nu befinner sig i, nämligen 
livet i Sverige. Även Fredrik, säger att han inte har så stor läserfarenhet från sitt hemland, men 
att han tycker att iPaden har gett honom möjligheter som han inte haft tidigare. Det är lättare 
att skaffa sig kunskaper genom att han både får höra, läsa och skriva i samma moment och att 
han inte behöver kunna skriva det han söker, utan bara klicka och dra för att få fram kunskap. 
Dessa insikter och framgångar som Anna och Fredrik funnit är en utveckling av deras littera-
citet som väl svarar på min frågeställning. Det bör också nämnas att den här undersökningen 
kanske inte gett tillräcklig insyn i informanternas tidigare vardagslitteracitet då det krävs en 
djupare utredning av det än vad som gjordes här. Likaså påvisas inte några skillnader som 
Olin-Scheller (2008) menar att finns vad gäller manligt och kvinnligt.  
 
Henrik och Gustav är de enda som tar upp något om diskussioner som sker i klassen efter ar-
betet med iPaden. Här ser jag Mollys (2011) idéer om att diskussionen kan vara minst lika 
viktig som läsningen. Den tydlig- och synliggör den kunskap som eleven skaffat sig under 
iPad-arbetet. Det framgår inte i undersökningen vad som diskuteras efter arbetet men i en dis-
kussion blandas många tankar och idéer och den samhällsvinst i det multikulturella klass-
rummet som Wedin och Hedman (2013) talar om, kan anas. Henrik och Gustav säger att de 
lär sig genom diskussionerna, att de ser kunskapen. Det är en viktig del av litteracitets-
utvecklingen.  
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Den förändrade kunskapssynen och den meningsfulla multimodaliteten som Selander och 
Kress (2010)  talar om tycker jag lyser igenom i de flesta av informanternas svar på mina frå-
gor och mina frågeställningar. Den individualitet, integritet och den kunskapstörst det ger är 
påtaglig. Om vi ser på Eva och Isak är den individuella faktorn stor då de jobbar med det de 
bäst behöver. Isak kan redan prata bra men behöver utveckla ett bättre skrivande. Eva behöver 
träna uttal, lyssna på sig själv i sitt eget uttal och att lyssna på svenskat tal, läsa och svara på 
frågor. Att kunna göra detta fast man jobbar heltid innebär att man inte blir bunden av tid och 
plats för att lära sig svenska. Denna individualitet och flexibilitet i utbildningen är också vad 
Skolverket i både läroplan (2012 a) och kursplan (2012b) strävar efter. 
 
Enligt Hylén (2013) är eleverna mer positiva än lärarna i användning iPads. Lärarna ser dock 
en snabbare skriftspråksutveckling, en större motivation samt att det är enklare att individan-
passa undervisningen. Lärarna ser också att iPaden sällan vållar tekniska problem men säger 
samtidigt att de iPads som används är nya medan datorerna som används inte är det. Vad gäl-
ler min studie, så är det delvis samma utveckling som lärarna i Hyléns undersökning ser hos 
sina elever, men som informanter här ser hos sig själva. De ser att de får en snabbare skrift-
språksutveckling och främst då genom den upprepningsstrategi som är enklare via iPad än i 
klassrummet av flera skäl, dels vågar man inte fråga för många gånger, dels vill man inte att 
andra ska veta att man inte förstår direkt, man vill inte störa läraren. De ser också en stor mo-
tivation i den individuella aspekten av att få arbeta med det man har behov av. De blir motive-
rade för att det är roligt och utvecklande och flera ser själva sin kunskapsutveckling. Både 
Fronter- och iPad-informanterna tycker att verktygen är enkla att lära sig och att arbeta med. 
De upplever sällan eller aldrig problem som inte går att lösa med hjälp av läraren eller pro-
jektutvecklaren. 
 
5.2 Diskussion av kommande undersökning 
I den här studien har jag undersökt vad eleverna på en vuxenutbildning i Mellansverige tycker 
om att arbeta med digitalt material i sin skriftspråksutveckling. Det jag skulle vilja veta i en 
kommande studie är vad de lärare som arbetat i projektet upplevt i sin egen utveckling av ar-
betet med iPads och Fronter. Projektet har bara pågått en termin vilket är en mycket kort pe-
riod för ny digital teknik och utvärderingar. Att få återkomma om ytterligare en termin vore 
av intresse. Jag skulle vilja ta reda på vad de anser om skriftspråksutvecklingen och motivat-
ionen hos eleverna, hur de ser på den individuella aspekten i undervisningen, underlättar detta 
eller inte? Hur klarar de uppgiften med informationer och instruktioner i både Fronter och 
iPads nu när projektutvecklaren slutar? Vem tar man hand om nya lärare? Kommer projektet 
eller arbetet som startats i projektet att leva vidare? 
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Bilaga 1  
 

Intervjufrågor 

 

1. Från vilket land kommer du? 
 

2. Hur gammal är du? 
 

3. Hur länge har du bott i Sverige? 
 

4. Hur länge gick du i skola i ditt hemland? 
 

5. Hur länge har du gått på sfi? 
 

6. Kan du läsa och eller skriva på ditt modersmål? 
 

7. Vad läste du i så fall på ditt modersmål? 
 

8. Kan du läsa och eller skriva på svenska? 
 

9. Vad läser du i så fall på svenska 
 

10. Har du arbetat med någon informationsteknik innan du började på sfi? I så fall vil-
ken? 

 
11. Vilken typ av teknik har du arbetat med på sfi innan du började med iPad/Fronter? 

 
12. Hur upplevde du introduktionen du fick i att arbeta med iPad/Fronter?  

 
13. Hur upplever du att det är att arbeta med iPad/Fronter?  

 
14. Vad arbetar du med på iPad/Fronter 

 
15. Hur ofta arbetar du med iPad/Fronter? 

 
16. Har du upplevt några problem under arbetet med iPad/Fronter, i så fall vilka och hur 

löser du dem? 
 

17. Upplever du att du blir bättre på svenska genom att arbeta med iPad/Fronter? Vad tror 
Du i så fall att det beror på? 
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18. Upplever du att det går snabbare eller långsammare att lära sig något via 
iPad/Fronter? 

 
19. Beskriv på vilket sätt du upplever inlärningen och ge något exempel 

 
20. Säg tre saker som beskriver det du tycker om iPad/Fronter.	  

 
 
 
 


