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Sammanfattning 

Denna studie har till syfte att beskriva tre lärares erfarenheter av digitala hjälpmedel inom sfi-
undervisningen med fokus riktat på iPad. Studien är kvalitativ och ger svar på frågor kring 
lärarnas erfarenhet av litteracitetsutveckling, motivation och det individuella arbetet i 
klassrummet.  

Metoden omfattas av intervjuer som bygger på tre frågeställningar. Hur upplever lärarna 
litteracitetsutveckling och motivation hos de studerande vid användning av iPad och ett annat 
digitalt hjälpmedel? Hur ser lärarna på de enskilda studenternas behov vid användning av iPad 
och ett annat digitalt hjälpmedel? Vilken utveckling ser lärarna med iPad i framtida perspektiv?    . 
Resultatet har analyserats och diskuterats i relation till tidigare forskning kring litteracitet, digitala 
hjälpmedel i undervisningen samt en rapport om iPad i skolan.  

I den första frågeställningen är lärarna överens om att litteracitetsutvecklingen med iPad relateras 
till vilken nivå de studerande uppnått. Ju lägre skriftspråksutvecklingsnivå ju lämpligare är 
språkinlärning med iPad som digitalt hjälpmedel. Detta på grund av dess enkla användarvänlighet. 
Lärarna anser också att enkelheten och den snabba responsen som de studerande får har en 
motiverande effekt. De som uppnår en högre skriftspråksutvecklingsnivå i svenska och som 
behöver mer utvecklande skrivövningar använder i föreliggande undersökning dator.  

I andra frågan diskuteras den individuella aspekten kring användning av iPad. De tre lärarna i 
studien anser att iPaden är ett bra verktyg och de har positiva erfarenheter om de studerandes 
individuella arbete och kan på ett enkelt sätt tillgodose individuella önskemål och behov hos de 
studerande. 

I den tredje frågan diskuteras iPad i ett framtida perspektiv. De tre lärarna ser iPaden som ett bra 
verktyg i en vidare utveckling av sfi. De menar att Skolverkets krav tillgodoses på ett lämpligt sätt 
med detta digitala hjälpmedel. 

 

Nyckelord: Digitala hjälpmedel, iPad, dator, litteracitet, litteracitetsutveckling, skriftspråks-
utveckling, sfi, individuellt arbete.  
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1 Inledning 

I dag arbetar lärare som aldrig förr med digitala hjälpmedel1 både i och utanför klassrum. Datorer 
har länge varit en del av undervisningen i skolan. Under de senaste åren har de digitala resurserna 
utökats med olika digitala material som mobiltelefoner, kameror och iPads2 och var och varannan 
lärare från förskolan till vuxenutbildningen börjar bli förtrogna med både iPads och applikationer 
eller appar3som de kallas i dagligt tal. Men vilken effekt har de på undervisningen och lärandet 
och hur upplever lärarna att arbetet fungerar med dessa hjälpmedel?  

Vid en kommunal vuxenutbildning i Mellansverige har fyra sfi-lärare4, under höstterminen 2014 
arbetat med en projektbaserad litteracitetsutveckling. Där har de i sin undervisning fått tillgång till 
digitala hjälpmedel i form av iPads och appar. Under höstterminen 2014 gjorde jag ett 
examensarbete i pedagogik, där de studerandes synpunkter efterfrågades.  De frågor som ställdes 
frågor behandlade motivation, positiva och negativa aspekter kring arbetet samt den 
självupplevelse de studerande hade kring sin egen litteracitetsutveckling när de arbetade med iPad 
i klassrummet. Studien bekräftade att de studerande hade positiva upplevelser om inlärning med 
iPad och att de själva kunde upptäcka en litteracitetsutveckling och se egna inlärningsstrategier i 
lärandeprocessen. 
 
Studien medförde en önskan hos utbildningsenheten och även hos mig, om att också undersöka 
lärarnas erfarenheter av iPad och andra digitala hjälpmedel som används i undervisningen. 
Undersökningen skulle fokusera på användningen av iPad men andra digitala hjälpmedel kunde 
komma ifråga. Utbildningsenheten ville ha svar på hur lärarna såg på litteracitetsutveckling, 
motivation och de studerandes individuella arbete med digitala hjälpmedel.  
 
I föreliggande uppsats görs således en undersökning om tre sfi-lärares erfarenheter, av digitala 
hjälpmedel i litteracitetsutvecklande syfte och med särskilt fokus på iPad.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet i denna undersökning är att beskriva tre lärares erfarenheter av digitala hjälpmedel inom 
sfi-undervisningen. Fokus riktas på iPad i jämförelse med andra digitala hjälpmedel som lärarna 
arbetat med i fråga om litteracitetsutveckling, motivation och hur det individuella arbetet 
fungerar. 

• Hur upplever lärarna litteracitetsutveckling och motivation hos de studerande vid 
användning av iPad och ett annat digitalt hjälpmedel? 

• Hur ser lärarna på den individuella aspekten5, de enskilda studenternas behov, i 
undervisningen vid användning av iPad och det andra digitala hjälpmedlet?  

• Vilken utveckling ser lärarna i ett framtida perspektiv med iPad i undervisningen? 

                                                 
1 Informationsteknik av olika slag t.ex. datorer, iPad, mobiltelefoner, digitala kameror etc.  
2 Pekplatta av märket Apple 
3 Programvara till pekplatta  
4 Lärare i svenska för invandrare 
5 Varje deltagare på sfi ska enligt läroplan (2012a) arbeta utifrån sin egen förmåga och sin kunskapsnivå med just det 
som han eller hon har behov av.  
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1.2 Bakgrund 

Den dagliga verksamheten i skolan ska utgå från styrdokumenten med dess lagar och 
förordningar. Styrdokumenten reglerar den pedagogiska verksamheten så att den ska fungera på 
bästa sätt och så att alla som arbetar i skolan strävar mot gemensamma mål. I detta kapitel 
presenteras de olika styrdokumenten som reglerar skolan, vuxenutbildningen och sfi. 

1.2.1 Skollagen 

I skollagen finns det riktlinjer som i lagar och regler styr utbildningen och skolans pedagogiska 
verksamhet i alla Sveriges skolor. Den innehåller allmänna bestämmelser som gäller både 
skyldigheter och rättigheter för dem som deltar i undervisningen. Där beskrivs också det ansvar 
som huvudmannen och skolan har för verksamheten bland annat vilka som har rätt att delta, 
övergripande mål, syfte och innehåll i utbildningen. Speciella regler och riktlinjer för kommunal 
vuxenutbildning återfinns i kapitel 20 och för sfi i kapitel 22 (SFS 2010:800).  

1.2.2. Läroplan 

I läroplanen från Skolverket (2012b) för vuxenutbildningen anges att uppdraget i utbildningen är 
att ge de studerande den utbildning de behöver för att kunna leva i samhället. Läroplanen säger 
att utbildningen ska ges med hänsyn till individers olika förutsättningar och med en anpassning 
till varierande behov och mål. I läroplanen för vuxenutbildningen står att utbildningen också ska 
anpassa arbetsätt och arbetsformer på en individuell nivå och arbeta med stor flexibilitet, i form 
av t.ex. undervisningssätt eller metoder, studietakt, plats och tid.  

1.2.3 Kursplan  

Enligt kursplanen från Skolverket (2012a) ska utbildningen på sfi ge ett språkligt redskap för 
kommunikation i såväl samhälle och arbete som i vardagen vilket är det övergripande målet. Den 
studerande ska få insikt i hur man lär sig ett språk och ges inlärnings och kommunikations-
strategier för att också i framtiden kunna utveckla sin litteracitet. Kursplanen säger att varje elev 
ska ha en individuell studieplan för att både elev och lärare ska veta hur de ska planera studierna. 
Den studerande ska utveckla förmåga att använda det svenska språket i olika sammanhang och 
med olika mottagare. De ska kunna använda relevanta hjälpmedel såsom t.ex. digitala resurser för 
att kommunicera, kunna lyssna, läsa och kunna förstå med hjälp av eventuella 
översättningsresurser. De ska även utveckla egna kulturella och interkulturella färdigheter för att 
förstå det svenska vardags- och arbetslivet.  

Kursplanen säger också att de som inte är funktionellt litterata eller som inte kan utöva det 
latinska alfabetet ska få utbildning som utvecklar läs och skrivmöjligheter så att de blir litterata. 

Enligt kursplanen (Skolverket 2012a) är sfi en kvalificerad språkutbildning som är indelad i fyra 
kurser A-D som är beroende av vilken kunskapsnivå man har uppnått i sin språkutveckling. 
Mellan varje kurs finns en viss progression och mellan B, C och D gör de studerande nationella 
prov. Förutom den grupperingen finns också ett studievägsystem som beskriver vilken 
studiebakgrund den studerande har. Studieväg 1 är för den som har kortast skolbakgrund och 
studieväg 3 för den som har den längsta. Det betyder att i studieväg 1 kan den studerande gå kurs 
A och B. I studieväg 2 går de B och C medan studieväg 3 innefattar kurs C och D6.  

  

                                                 
6 För mer information se; http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/sfi. 
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2 Teoretiska utgångspunkter  

I denna studie kring lärares erfarenheter av digitala hjälpmedel och litteracitetsutveckling beskrivs 
litteracitetsbegreppet utifrån olika tolkningar. Forskare har över tid förändrat sitt synsätt och 
innehåll i begreppet, på grund av att samhället förändras och av den snabba tekniska utveckling 
som sker. I kapitlet ingår också tidigare forskning kring digitala hjälpmedel i allmänhet och en 
rapport om iPad i synnerhet. 

2.1 Vad är litteracitet? 

Här redovisas tidigare forskning kring begreppet litteracitet.  

2.1.1 Litteracitet - ett begrepp i förändring 

Att utveckla litteracitet har enligt Street och Lefstein (2007) tidigare setts som en färdighet att 
utveckla skriv- och läskunnighet hos barn ur ett kognitivt-psykologiskt synsätt. Man menar att 
litteracitetsutveckling beror på kognitiva färdigheter som sker i den enskilda individens huvud. 
Begreppet har traditionellt haft en inriktning på alfabetisering och kognition men i senare 
forskningsarbete har man i ett sociokulturellt perspektiv även kunnat påvisa vuxnas 
inlärningsteorier som undersökts med fokus på hur läsning och skrivning fungerar i ett socialt 
och kulturellt sammanhang (Street & Lefstein 2007). I dag ser man en fortsatt sociokulturell 
utveckling av litteracitet där man vid läs och skrivinlärning hos vuxna, kopplar skriften till 
läsarnas erfarenheter och vardagliga liv för att skapa en bättre förståelse och därmed även en 
bättre användning av skriften (Wedin 2014). Street och Lefstein (2007) menar att litteracitet i 
sociala kontexter i vårt mulitmodala, moderna samhälle kräver en större uppmärksamhet och 
medvetenhet än tidigare. Multimodalitet är att i allt större utsträckning använda sig av flera olika 
media, med olika tecken som förutom text, ger oss information via bild, ljud, rörliga bilder, 
färger, layouter, visuella tecken, länkar i en text som leder till andra texter eller informationskällor 
(Sellander & Kress 2010).  Litteracitet eller skriftspråksutveckling härrör enligt Dyson och 
Genishi (2005) till ett socialt sammanhang där kontexten har betydelse av vad man gör, vilket 
ämne diskuteras, vilka personer finns med, vilket språk används etc. Kontexten är den autentiska 
miljö där olika aktiviteter och deltagare påverkas av, olika identiteter, normer, sätt att vara, att 
prata eller att göra saker, för att få ett meningsskapande och den är ett ramverk av en fysisk miljö 
och människors handlingar.  

2.1.2 Litteracitetshändelser och litteracitetspraxis  

Inom litteracitetsforskning finns två centrala begrepp i samband med litteracitet, nämligen literacy 
events (händelser) och literacy practicies (praxis). Enligt Street och Lefstein (2007) är 
litteracitetspraxis den abstrakta förståelsen av hur människor använder skrift. Den formas av 
kulturella normer, värderingar, attityder och ideologier i en specifik kontext. Literacy events är 
istället de konkreta händelser där skrift används eller vad man använder skrift till, t.ex. när man 
läser informationen i en uppgift för att sedan lösa uppgiften på ett bra sätt eller när man läser en 
meny för att sedan kunna beställa mat. 
 
En effekt av literacy events har Heath (1986) beskrivit i en etnografisk undersökning där hon 
studerar barns och föräldrars litterata händelser och deras förhållande till böcker. Hennes urval i 
undersökningen är tre olika amerikanska klassamhällen där hon studerarar deras 
meningsskapande av läsmönster. De olika samhällena har olika läsmönster till följd av olika 
litteracitetspraxis, vilket påverkar hur de sedan klarar sig i skolan. De inlärningsmönster som inte 
liknar skolans ger ett sämre resultat medan de som har samma läsmönster som skolan klarar sina 
fortsatta studier bättre. Av detta drar Heath (1986) slutsatsen att skolan inte använder sig av de 
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studerandes färdigheter och bakgrundskunskaper vilket hon menar skulle ha hjälpt dem till en 
bättre skolframgång. För att ge denna skolframgång och för att undervisningsmålen i dagens 
skola ska kunna uppnås menar Skolverket enligt kursplanen (2012b) att alla individer inte ska gå 
samma vägar för att nå dessa mål, utan det uttrycks särskilt att undervisningen ska utgå från den 
studerandes bakgrund och förutsättningar, i en flexibel utformning.  

2.1.3 Laursens tre perspektiv på litteracitet 

Laursen (2011) har funnit tre perspektiv på litteracitet, ett kognitivt, ett funktionellt och ett 
sociokulturell. Laursen förklarar den kognitiva tillgången som den mentala förmågan, att kunna 
något eller inte kunna något, en kompetens eller förmåga att få användbar information ur ett 
skrivet material. Den funktionella tillgången är en representationsform av att kunna tyda semiotik 
dvs. bokstäver eller tecken och att göra skrift till tal.  Den sociokulturella tillgången är en social 
praxis, något man gör, ensam eller med andra eller vad vi använder skriften till. 

2.1.4 Litteracitetsutveckling enligt Franker 

Enligt 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 kunskaper 
behövs t.ex. för att läsa och förstå priser, enkla fakturor, tidtabeller eller recept.  
 
Att kunna tolka bilder ser Franker (2007) som en del av litteraciteten men hon varnar i sin 
avhandling om bilder och vuxenutbildning. Hon menar att användandet av bilder t.ex. för att 
underlätta förståelse är bra, men uppmärksamheten vad gäller bilder måste skärpas menar hon. 
Bilderna som används får inte vara för enkla eller barnsliga, då det 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. 
 
Den skillnad som föreligger i Laursens och Frankers syn på litteracitet är att Laursen i sin 
tolkning utgår från tvåspråkiga barns litteracitetstillägnelser och Franker ser det ur den vuxna 
andraspråksinlärande individens litteracitetsutveckling. 

2.2 Sociokulturellt perspektiv på språkinlärning och litteracitet 

I ett sociokulturellt perspektiv menar man att människor i sociala sammanhang interagerar med 
varandra, och att det är utvecklande för språket och lärandet och därmed för 
litteracitetsutvecklingen. Enligt Lindberg (2013) kan detta sociokulturella perspektiv kopplas till 
andraspråksforskning och forskaren Vygotskijs syn på undervisning och den närmaste 
utvecklingszonen7.  Enligt Lindberg (2013) menar Vygotskij att samtalet med stöttning eller 
mediering, dvs. den hjälp som ges vid t.ex. språkinlärning, med input av t.ex. rätt ord eller rätt 
verbform, utvecklar både den kommunikativa och den kognitiva förmågan. Likaså kan denna 
hjälp ske genom andra verktyg eller artefakter8.  Att lära sig genom andra är ett sätt att utmana 
tänkandet och handlandet till att gå utanför sin egen förmåga. Interaktionen fungerar som en ram 
för utveckling. Lindberg (2013) menar att lärarens stöttning är viktigare och har den största 
effekten på inlärningen, eftersom det är läraren som är experten men stöttning från jämbördiga 
eller mer kompetenta är också utvecklande. Även Gibbons (2010) talar om denna stöttning, som 
en överföringsbaserad metod som hon tyvärr menar ofta sätts ihop med låga förväntningar på 
elever i andraspråksundervisning. Hon menar att arbetet med stöttning kräver en högre kognitiv 
                                                 
7 Varje individs utvecklingspotential eller det man kan lära sig med hjälp av andra (Lindberg 2013). 
8 Artefakter kan vara olika material eller hjälpmedel som används i undervisningen. Ett föremål konstruerat av 
människor enligt nationalencyklopedin (2015) 
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utmaning i lärandet och att undervisningen därför bör innehålla uppgifter som kräver ett 
kognitivt tänkande. 

Den kommunikativa språkförmågan eller språklig kompetens menar Garcia (2009) består av flera 
olika kompetenser som samspelar. Den språkliga kompetensen kan ses ur flera olika aspekter. 
Den kan vara lingvistisk, dvs. att vi lär oss ord, som vi sedan sätter samman 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 (Garcia 2009).  

Wedin (2010) menar att litteracitet är läsande och skrivande i ett sammanhang och att språk 
föregår skrift. Eftersom skrift bygger på fonetik (ljud) och prosodi (betoning och melodi) är det 
en medveten process av språk, kunskap och lärande och därför ska skriftspråk bygga på 
individens tidigare kunskaper och erfarenheter och tidigare språks egenskaper. För att förklara 
processen säger hon att språk lärs genom språk och utvecklas genom kommunikation, att 
kunskap lagras med skrift och att vi använder skriften för inlärning och utveckling av 
skriftspråket. Hos andraspråksinläraren ska denna utveckling ske i autentiska situationer menar 
hon (Wedin 2010). 

2.3 Litteracitetsutveckling med multimodala digitala läromedel 

Domeij och Karlsson (2013) anser att för den som ska utveckla ett skriftspråk idag finns 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. För att andraspråksinläraren enklare ska förstå information som finns på 
de Internetsidor de har behov att besöka t.ex. chatt, informationskällor eller sociala medier kan de 
ta hjälp av språköversättningar eller textuppläsning. Läraren har en nyckelroll att göra elever 
delaktiga i det flerspråkiga 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 (Domeij & Karlsson 2013).  

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 menar Olin-Scheller (2008). Det kan ge ett 
känslomässigt engagemang, en viktig del av läsprocessen som sätter texten i relation till läsarens 
liv och det kan vara viktigt att lyfta fram för att skapa ett intresse hos den studerande. Hon menar 
att eleven kan utveckla en distans mellan verklighet och litteratur och erövra nya läsarroller t.ex. 
kritiskt tänkande eller att se en skillnad mellan fiktion, fakta och faktion9. Film är ett mångsidigt 
media som förmedlas via bild, grafik, dialog, realljud och musik och 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 ord man inte 
förstår (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 multimodalitet dvs. 
med hjälp av ljud, bild, film, tecken etc. och av de många olika resurser vi har att tillgå för att 
skapa lärande, kunskap och meningsskapande t.ex. film, musik, digitalt lärande med datorer, 
                                                 
9 En blandning av fakta och fiktion (Olin-Scheller 2008).  
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lärspel, läsplattor, mobiltelefoner etc. De menar att den traditionella kunskapsformen nu får ge 
vika för bland annat ett agerande eller berättande med den rörliga bilden som bas. Skolan kan då 
arbeta för och med de lärsituationer som finns ur ett multimodalt perspektiv där det finns ett 
meningsskapande och vidgat perspektiv i lärandeprocessen som kan vidga vyerna för användaren. 
De menar också att detta ger ett påtagligt utrymme för den enskilde individen där bilder, texter 
och informationssidor utvecklar det egna skrivandet (Selander & Kress 2010). 

Danielsson (2011) menar att text kan utifrån olika individers förmåga, användas på flera sätt. Från 
att sammanfoga bokstäver till sammanhängande ord eller meningar, till att skapa en hel text på 
papper eller på skärm. Vidare till att kunna förändra i storlek, stil eller färg i ännu ett steg. Hon 
menar att utveckla skrivandet med olika uttrycksformer innebär att utveckla en förmåga att skapa 
med olika uttrycksmedel. Hon tolkar grundskolans kursplan och begreppet ”det vidgade 
textbegreppet” till att med multimodala verktyg via skärm kunna utveckla och förstå 
illustrationer, diagram eller bilder eller talat språk etc. Jämfört med papper och penna ger dessa 
multimodala aktiviteter en möjlighet till förändring av arbetssätt och till ökat meningsskapande 
som är språkutvecklande. Dock säger hon att en förutsättning till denna utveckling är att varje 
individ får både utmaningar och stöttning utifrån vilka förutsättningar individen har (Danielsson 
2011). 

2.4. Litteracitetsutveckling och motivation 

Dahlkwist (2011) skriver att motivation är att stödja eller skapa drivkraft för att utvecklas både 
socialt och kognitivt. Utan motivation utvecklas vi inte utan riskerar att stanna av. Han menar att 
elever som ser ett syfte med undervisningen ofta känner sig delaktiga, ser lärandet i 
inlärningsprocessen och blir oftast mer motiverad att göra mer. Han säger att alla egentligen vill 
göra framsteg. I lärarens jobb att motivera ligger att tillföra kraft och energi till lärandet. 
Dahlkwist (2011) menar att det finns en inre och en yttre motivation. Som den inre ser han 
motivation som själva drivkraften, att göra något av nyfikenhet eller viljan att lära sig, eller 
tillfredsställelsen av att ha kunskap om något. Den yttre menar han är det som finns i den yttre 
miljön, t.ex. bra betyg eller goda resultat. 

Drivkraften hos ett barn som lär sig ett förstaspråk, är som en medfödd kraft att lära sig 
kommunicera och det skiljer sig mycket i motovation i jämförelse med en vuxen person som ska 
lära sig ett andraspråk. Den vuxne andraspråksinläraren har redan ett eller kanske flera språk att 
använda och har inte samma drivkraft som det förstaspråksinlärande barnet. Förändringar som 
en flytt till ett nytt land kan ibland påverkar motivationen positivt, så som att individen ska kunna 
göra sig förstådd i det nya samhället. Pedagogen kan genom kreativitet göra undervisningen 
intressant och motiverande, men även en motiverad elev kan påverkas negativt i sin 
andraspråkutveckling av faktorer som t.ex. ålder, språkbegåvning, sociala faktorer, inlärningsstilar 
etc. (Flyman Mattsson & Håkansson 2011) 

2.5 Tidigare forskning och rapporter kring digitala hjälpmedel  

Som tidigare forskning kring digitala hjälpmedel valdes Susanne Kjällanders avhandling (2011) då 
den speglar användningen av digitala hjälpmedel i den svenska skolan från förskola till 
gymnasium, den tar däremot inte upp vuxenutbildning eller iPad.  

Svenska avhandlingar om vuxenutbildningen och iPad finns inte därför har jag istället valt att 
redovisa en rapport av Jan Hylén från Stockholms Stads satsning i ett iPad-projekt då den också 
tar upp vilka erfarenheter de lärare som använt sig av iPad i klassrummet fått.  
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2.5.1 Avhandling av Susanne Kjällander  

Susanne Kjällanders avhandling Designs for Learning in an Extended Digital Environment (2011) 
handlar om digitala hjälpmedel i skolan och elevers lärande i ämnet SO10, från förskola till 
gymnasium. Studien är en fallstudie och behandlar det vidgade digitala gränssnittet11, i en social 
interaktion med multimodala aktiviteter. Syftet var att ta reda på hur lärare didaktiskt designar12 
utbildning med digitala lärresurser i form av datorer, internet, digitala kameror och mobiltelefoner 
och hur eleverna interagerar, skapar mening och lär sig i denna multimodala miljö. Hon 
undersöker också frågan om villkoren för lärande och hur lärandet förhåller sig till 
styrdokumenten.  

Studien fokuserar på den lärandeprocess som författaren kallar en transformationsprocess. 
Denna process säger Kjällander, består i hur läraren utformar teckensystem och media för att 
skapa ett lärande för eleven. För elevens lärande sker processen genom att information används i 
olika digitala resurser och omformas till något nytt. Hon menar att elev och lärare interagerar med 
varandra och det digitala gränssnittet, genom att vara delaktiga didaktiska designers. Till 
materialinsamling använder hon en guide som kallas LDS, Learning Design Sequence, för att 
visualisera lärandet i ett teoretiskt perspektiv av socialsemiotik, en teori om design samt 
multimodalitet. Resultatet i studien beskrivs i fem artiklar. 
 
Från förskola till årskurs 4 handlar elevernas arbete om att söka information, att dokumentera 
och bearbeta informationen, att sammanställa och att redovisa arbetet. Här ser Kjällander en 
interaktiv impulsivitet i samarbetet och ett instruktivt språk men också stress pga. konstant 
kommunikation. Teckensystemen i de olika resurserna får eleverna att förstå utan det talade ordet 
och detta blir ett lärande som man inte tänkt på tidigare. Man ser också en mer jämställd elev-
lärare relation. 

En av artiklarna i avhandlingen handlar om de meningserbjudanden som eleverna får i olika 
situationer. Det kan t.ex. röra sig om länkar man kan trycka på eller bilder som kan visas. Den 
stora mängd information skapar ibland förvirring bland eleverna då de har svårt att sortera och de 
blir frustrerade över att den digitala resursen gör saker på egen hand. I årskurs 7 och 8 
experimenterar eleverna ofta med dessa meningserbjudanden men det blir ändå endast en bråkdel 
av vad finns.  

Ämnet SO i den digitala lärmiljön beskrivs i en annan artikel i avhandlingen och här visar 
Kjällander att elever i årskurs 5 faktiskt får två parallella lärprocesser i sitt SO-arbete, nämligen 
själva ämnesinnehållet och designen i presentationen i den digitala resursen. Den positiva 
egenskapen här menar Kjällander, är att eleverna kan skapa egna vägar till lärande. Det negativa 
hon ser, är att eleverna inte erkänner fel som de gör i materialet men att de senare ändå 
korrigerar. 

I en av artiklarna analyserar Kjällander ett empiriskt exempel ur tre olika vinklar, eleven  
läraren och kunskapen. Eleven producerar aktivt kunskap och använder samtidigt olika medier, 
teckensystem och informationskällor i arbetet. Ur det didaktiska perspektivet uppmanas eleven 
interaktivt att tolka uppgifter där uppgiften utvecklas utifrån det egna intresset. Resultatet av 
uppgiften visar vad de förstår och hur de förstår det. Läraren får en mer jämställd handledarroll 
och arbetar i elevens närhet. Kjällander menar att lärarens didaktiska design är öppen, flexibel och 
deltagande och ger eleven en stor frihet. I studien visas att läraren också är flexibel i den 
didaktiska frågan varför, då de trots att de arbetar utifrån styrdokumenten faktiskt kan se utanför 

                                                 
10 Samhällsorienterande ämnen som geografi, historia, religion och samhällskunskap (Kjällander 2011). 
11 Din samverkan med den digitala resursen (Selander & Kress 2010). 
12 Formger utbildningen med idéer och funktion och interaktion (Selander & Kress 2010).  
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ramarna och accepterar annat lärande. Eleverna engagerar sig t.ex. i design av SO-material och 
läser mer information via webben än vad de annars skulle få. Att syften och mål utvecklas 
interaktivt mellan lärare och elev kan enligt Kjällander i stort betyda att SO är vad som helst 
eftersom styrdokumenten förbises.  

En positiv aspekt med de digitala resurserna är att elevernas interaktion blir utmärkande 
multimodal och både den som använder den digitala resursen och den som tittar på eller lyssnar 
interagerar. Den digitala resursen uppfattas som ett tredje element i interaktionen. Vad gäller 
interaktionserbjudanden som ständigt återkommer i de digitala resurserna ser man att yngre 
elever engagerar sig i det som kommer upp på skärmen, som t.ex. bilder, ord eller texter medan 
de äldre är så vana vid dessa erbjudanden att de inte uppmärksammar dem.  De visualiserade 
erbjudandena är flyttbara mellan resurserna vilket gör att eleverna t.ex. kan ta en bild med 
digitalkameran och sedan kan de använda den i texten som de skrivit på datorn.  

2.5.2 Hyléns rapport från Stockholms Stads undersökning av iPad i skolan 

Hyléns (2013) utvärderingsrapport från Stockholm, visar att man i ett projekt från 2012 i förskola 
till gymnasium gjort en stor satsning med 2285 iPads i 13 skolor. Man har undersökt lärarnas och 
elevernas upplevelser, användningsområden samt hur den påverkat elevernas motivation för 
lärande men också möjligheter och fördelar med iPad-användningen. Undersökningsmetoden var 
observationer i klasser, gruppintervjuer och webenkäter för lärare samt rapporter som skolan 
skulle lämna in. I en webbenkät ser man att över 80 % av lärarna anser att det är lättare att 
motivera elever och att få dem att ta egna initiativ eller låta dem välja på olika arbetssätt som t.ex. 
egenarbete eller grupparbete. De pedagogiska situationer där man gärna använder iPaden är till 
samarbete, motivation, kommunikation, visualisering och ett utökat och förbättrat lärande.  

På en gymnasieskola hade elever nått en högre abstraktionsnivå i bokanalyser och det berodde på 
att de filmat analysen, utan lärare och eleverna har därför kunnat arbeta friare med tolkning och 
kunnat vara mer naturliga.  
 
I tre skolor hade yngre eleverna arbetat med ASL-metoden, (att skriva sig till läsning) och lärarna 
har upptäckt en snabbare läsutveckling genom iPaden. I en skola har man läsutvecklingsschema 
(LUS) använts och man har upptäckt en högre läsutveckling med iPaden än innan (Hylén 2013). 
Resultatet av undersökningen sammanfattades av Hylen (2013: 5-6) så här: 
 

… 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 komplettera 
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 hand 
batteritid, vikt och inloggningshastighet men även att den kombinerar möjligheten att surfa, 
ta foton, spela in ljud och rörlig bild. 
 

Lärarna som undersöktes menar att i ämnen som språk eller matematik ses en större motivation 
och en enklare individanpassning än i andra ämnen. iPaden är personlig och man tränar det man 
behöver utan att andra ser eller hör vad man arbetar med. Det har också framkommit att lärare 
och äldre elever använder iPaden parallellt med andra digitala hjälpmedel för att komplettera 
användnings-områden som t.ex. ordbehandling. 
 

2.6 Sammanfattning kapitel 2 

I kapitel 2 har de teoretiska utgångspunkterna presenterats vilka består av forskares olika 
tolkningar av litteracitetsbegreppet där vi ser att begreppet har förändrats över tid. Tidigare har 
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man främst fokuserat på barns läs- och skrivutveckling medan man numera även kopplar vuxnas, 
andraspråksinlärning till livserfarenheter. Med det digitala samhällets framfart ställs högre krav på 
individens litteracitet. Nu ingår inte bara läs- och skrivutveckling utan även förmågan att arbeta 
med digitala verktyg, tolka siffror, tecken, bilder och ljud, läsa text på en skärm, och samtidigt 
tillgodogöra sig den information, Individen ska sedan också kritiskt kunna förstå och sålla all 
information. Förekomsten av bilder i olika material i utbildning har betydelse för hur de uppfattas 
Franker menar att barnsliga bilder kan ha negativa effekter.  

I detta kapitel presenterades också tidigare forskning kring digitala hjälpmedel i skolan. I 
Kjällanders avhandling menar hon att elever skapar mening och interagerar samtidigt som de lär 
sig i en multimodal miljö. De får ut mer i lärandet än ämneskunskaper eftersom de själva skapar 
design. Rent didaktiskt kan också frågorna vad och hur besvaras då läraren ser vad eleven gjort i 
en uppgift och hur eleven förstått uppgiften. Den didaktiska frågan varför ska kunna tolkas 
utifrån styrdokumenten för respektive utbildning då den innehåller mål och riktlinjer till vad som 
ska ingå i respektive utbildning eller kurs. Men Kjällander menar att lärarna förbiser dessa 
riktlinjer när de bedömer andra kunskaper än de som styrdokumenten faktiskt innehåller. Positivt 
är att lärarens och elevens roller blir mer jämlika i detta digitala samarbete. 

I Hyléns rapport ser lärarna användningsområden inom språk och i motivationssyfte, 
initiativtagande och snabb inlärning. 

3. Metod, urval och etiska aspekter 

Här presenteras den undersökningsdesign och den datainsamlingsmetod som använts samt hur 
data har bearbetats och tolkats i undersökningen. Här beskrivs också etiska överväganden. 
 

3.1 Design och metod  

Studien syftar till att beskriva tre sfi-lärares erfarenheter kring digitala hjälpmedel med fokus på 
iPad i undervisningen. Designen i undersökningen har därför ett kvalitativt fokus, där 
datainsamlingen görs genom intervjuer, audioinspelningar, transkribering och analyser av dessa. 
Den kvalitativa metoden används för att synliggöra lärarnas erfarenheter och tar till vara deras 
tankar om olika digitala hjälpmedel och hur det påverkar de studerande (Cohen, Manion & 
Morrison 2007). 
 
Studien har ett tolkande forskningsmål och en teoretisk orientering där lärarnas synpunkter och 
erfarenheter beskrivs och tolkas mot tidigare forskning. Denna verklighetsskildring ses som 
subjektiv, då den utgår från respektive lärares erfarenhet. Studien bedöms vara induktiv då jag 
försöker förstå lärarnas erfarenheter, istället för en förvald teoretisk grund (Ellis & Barkhuizen 
2005). 
 
I intervjuerna har jag använt mig av semistrukturerade öppna frågor, för att göra det möjligt för 
lärarna att så ingående som möjligt beskriva sina erfarenheter av undervisningsarbete med digitala 
verktyg, och dess fördelar och nackdelar. De har fått berätta hur de ser på motivation, 
litteracitetsutveckling, individuellt arbete i samband med de digitala resurserna samt om de ser 
någon utveckling i ett framtida perspektiv. Jag har valt intervjuer som jag har haft vid ett tillfälle 
men med löfte om att få återkomma vid eventuella oklarheter vilket jag också gjorde i ett par 
frågor. Detta ger mig möjlighet att utveckla frågan eller precisera svaret från intervjun, genom att 
ställa följdfrågor. De semistrukturerade frågorna innebär att jag följer en frågeguide där lärarna 
själva styr svaret och svarar utan några givna alternativ (Cohen, Manion & Morrison 2007). 
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3.2 Urval 

Med utgångspunkt från det tidigare examensarbetet i pedagogik som beskrivs i inledningen (sid 
6), har föreliggande studie gjorts på samma utbildningsenhet men här har fokus riktats på lärarnas 
erfarenheter av digitala hjälpmedel i undervisningen.  

På utbildningsenheten arbetar fyra lärare. Tre lärare arbetar heltid med fast anställning och en 
lärare är pensionerad, men arbetar som extraresurs på sfi under höstterminen 2015. Av dessa fyra 
lärare, tackade tre ja till sin medverkan i undersökningen.  

De tre lärare som deltar i denna studie har under höstterminen 2015, ett 50-tal studerande i sin 
sfi-verksamhet. De studerande är fördelade på fyra olika kurser A-D med tre olika studievägar (se 
kapitel 1.2.3).  

Via mail skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) till lärarna om studien och de fick efter 
anmälan om deltagande, skriva under brevet om att de tagit del av informationen och samtyckte 
till deltagande. Frågorna skickades ut före intervjun för att informanterna skulle känna sig trygga 
och kunna förbereda sig. 

3.3 Datainsamling 

Intervjuerna med de tre lärarna gjordes vid olika tillfällen. Två av intervjuerna gjordes i ett 
klassrum vid utbildningsenheten efter att de studerande hade gått för dagen. Den tredje intervjun 
gjordes i ett kontorsrum vid utbildningsenheten också det efter avslutad skoltid. Alla intervjuer 
spelades in vilket också informanterna gett sitt samtycke till. I uppsatsen har lärarna getts 
fingerade namn och utbildningsenhetens namn nämns inte enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska 
principer.  

3.4 Transkribering 

Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna. Arbetet med transkriberingen förenklades 
betydligt genom den tydlighet och enkelhet som lärarna använde i språket. Till två av lärarna fick 
jag trots detta återkomma med frågor om vilka appar som användes, då de var osäkra på apparnas 
namn under intervjuerna. Detta förändrar, men påverkar inte på något sätt resultatet av det 
inspelade materialet. 

3.5 Analys och bearbetning av data 

De transkriberade intervjuerna analyserades och sammanställdes till ett resultat. För varje 
intervjufråga sammanställdes det transkriberade resultatet av samtliga lärares svar och 
analyserades parallellt för att få en tydlig överblick. Cohen, Manison och Morrison (2007) menar 
att det inte finns något exakt sätt att göra detta, men de framhåller att det ska göras på lämpligaste 
sätt med hänsyn till syftet. I det här fallet har jag tolkat svaren, sammanställt dessa och försökt 
upptäcka vilka mönster, likheter eller olikheter som förekommit i de tre lärarnas intervjusvar som 
Cohen, Manison och Morrison (2007) bland annat föreslår. När samtliga frågor sammanställts 
och analyserats kunde resultatet presenteras och jämföras med tidigare forskning och rapporter 
om digitala hjälpmedel samt de teoretiska utgångspunkter om litteracitet som studien har.  

3.6 Presentation av informanter  

De tre informanterna kallas i undersökningen Nina, Yrsa och Anja vilket är fingerade namn. Nina 
är legitimerad lärare i svenska och engelska i grundskolans år 7-9. Hon har en utbildning i svenska 
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som andra språk på grundläggande nivå upp till år 9 med 60 högskolepoäng. Yrsa är legitimerad 
med utbildning i svenska och samhällsorienterande ämnen i grundskolans år 1-7. Hon har en 
utbildning i svenska som andra språk på 30 högskolepoäng och studerar för närvarande för att få 
grundläggande kompetens i svenska som andra språk upp t.o.m. år 9, med 60 högskolepoäng i 
svenska som andra språk och därmed också bli behörig på grundläggande nivå. Anja har ingen 
lärarutbildning men har en mycket lång arbetslivserfarenhet inom sfi och svenska som andra 
språk både i grundskolan och på vuxenutbildningen. 

3.7 Etiska överväganden  

Informanterna fick ta del av de forskningsetiska principer som finns att ta hänsyn till. Enligt 
Vetenskapsrådet (2002) finns de för att skydda de personer som deltar i undersökningen. 
Informanterna fick också före intervjun ta del av och skriva under ett missivbrev att de deltar på 
frivillig väg och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. De fick också veta vad 
undersökningen ska användas till och vilka som kan komma i kontakt med intervjumaterialet (se 
bilaga 1). De intervjuade lärarna kommer att få ta del av studien när den är klar. Att 
informanterna fick frågorna före intervjun underlättade också då de var helt förberedda på vad 
som skulle efterfrågas. Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav redogörs för nedan. 

3.7.1 Informationskravet  

Det är viktigt att informera om vad de uppgifter informanterna lämnar ska användas till. 
Informationsbrevet innehåller dessa uppgifter och informanterna har skrivit under. 

3.7.2 Samtyckeskravet 

Den som deltar som informant har själv rätt att bestämma om att delta eller inte och kan när som 
helst avbryta sitt deltagande. I vårt fall finns ingen beroendeställning som kan påverka deltagandet 
vilket också diskuterats före intervjun. Att beroendeställning inte föreligger betyder enligt 
Vetenskapsrådet (2002) att eventuellt avbrott inte medför några nackdelar för informanterna.  

3.7.3 Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter som förekommer om personer som deltar i undersökningen ska skyddas och 
förvaras så att ingen obehörig kan ta del av materialet. I det här fallet skyddas alla informanter 
och skolan med fingerade namn. 

3.7.4 Nyttjandekravet 

Uppgifter som samlas in ska endast användas i denna undersökning. 

4 Resultat  

Här presenteras det resultat som framkommit vid intervjuerna.  

4.1 Tillgängliga iPads och appar 

Vid utbildningsenheten berättar lärarna att de har tillgång till 17 stycken iPads som används och 
fördelas på alla sfi-utbildningens grupper från A-D. Lärarna har sedan implementeringen av iPad 
höstterminen 2014 kontinuerligt laddat hem användbara appar och hjälpts åt att lära och tipsa 
varandra om apparnas syfte och funktion. 
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Vid intervjuerna berättar lärarna att de kommer att använda iPads och appar för en fortsatt 
litteracitetsutveckling på sfi, eftersom de ser flera positiva studieframgångar hos de studerande. 
Framgångarna gäller främst litteracitetsutveckling, motivation och individuellt arbete, men också 
enkelheten i användningen av iPad. 

4.2 Arbete med iPad i klassrummet 

4.2.1 Nina 

Nina har en kurs B-C grupp med ca 15 elever. De går studieväg 2, vilket betyder att de 
studerande har viss studiebakgrund och kan läsa och skriva med det latinska alfabetet dvs. de 
bokstäver, siffror och tecken som vi använder i svenska språket. Nina berättar om hur hon 
arbetar med iPads i en grupp B-C studieväg 2: 

Vi använder iPad ofta, vi har tillgång till iPad varje dag. När de som är nybörjare i svenska 
språket ska lära sig nya ord, kan de träna själva i olika appar. Vi har olika nivåer, alltså ett 
system med progression där det blir svårare och svårare i varje steg. I vissa appar kan man 
lyssna på ord, träna på uttal, man kan spela in och man kan lyssna på sig själv. I en del appar 
tränar man på att läsa och skriva orden också eller drar ihop bokstäver till ett ord. Appar som 
Alfavux, uTalk och Moji Clock är populära.  

Alfavux är enligt Nina en stor app med stor progression vad gäller litteracitetsutvecklingen. Den 
har bbild, ljud och uttal, de studerande övar att skriva på olika nivåer från enstaka bokstäver till 
ord och meningar. Den har flera svårighetsnivåer varav den sista är till för egen produktion av 
bild, ord, ljud och skrivande. 

I klassrummet använder de också iPad då de arbetar med uppgifter på Internet. Lärarna menar att 
med iPadens överlägsna användarvänlighet är det mycket enklare att använda den istället för 
dator för de elever som inte kommit så långt i sin litteracitet. Nina säger: 

Sen använder vi iPaden i övrigt till att gå in på Internet. Man går in på Internet på iPaden 
istället för på datorn. Där arbetar de med svenska på min egen bloggsida. Där har jag en egen 
bloggsida med många olika uppgifter temauppgifter med länkar till uppgifter som vi också 
arbetar med i klassrummet just nu. Ett ”batteri” med grammatik, alltså många olika typer av 
grammatiska övningar. Filmer om det tema vi håller på med just nu och grammatikfilmer. 
Det finns också en film om hur man skriver meddelanden. … Ja och de som behöver kan 
träna på klockan. De kan lära sig den med Moji Clock. 

Det Nina berättat innebär att hon använder iPaden i undervisningen som en daglig resurs och de 
studerande använder olika appar i sitt arbete. Apparna har en progression för att de studerande 
ska utmanas på olika nivåer i sin språkinlärning. De studerande som är nya i gruppen lär sig t.ex. 
bokstäver, ord, ljud och klockan medan de som hunnit lite längre i sin språkinlärning tränar på att 
dra ihop bokstäver till ord eller att läsa och skriva. De använder iPaden till diverse övningar på 
Internet, dit de kommer med Safari, en app som fungerar som webbläsare. På bloggen som de 
besöker finns information eller instruktionsfilmer och interaktiva övningar.  

Moji Clock som Nina berättar om är en app för att lära sig klockan. Den är egentligen utformad 
för barn med belöningssystem i form av hurrarop om man gör rätt och ett fel-ljud med tillrop om 
att det snart ska gå bättre när de gör fel, beskriver hon. 
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4.2.2 Yrsa 

I Yrsas grupp går 9 personer som har kort eller ingen studiebakgrund. Några har lärt sig det 
latinska alfabetet medan andra inte har gjort det. De flesta kan läsa på sitt eget språk men några 
kan inte. Yrsas grupp heter A-B och de går studieväg 1. Så här beskriver hon sitt arbete: 

 
Ja dels så använder jag den när vi har någonting muntligt gemensamt, då brukar jag slå upp 
ord istället för att ha ett lexikon, det går väldigt mycket snabbare och så kan man visa runt till 
elever med olika språk och så. Det kan vara bilder ibland, om det är något som behövs 
förtydligas så kanske man kan få till ett samförstånd. Det är väldigt smidigt med iPad. Sen 
gör vi också i Books tillsammans. Om vi t.ex. gjort något mer praktiskt i klassrummet eller 
varit på något studiebesök eller så, så tar vi bilder. 
 

Det Yrsa berättar är om deras gemensamma övningar och hur användbar iPaden är då. De 
arbetar gemensamt med bilder och gör webböcker där de sätter ord och texter till dessa bilder. 
Alla får vara med och hjälpa till med detta arbete. Hon berättar vidare: 
 

Sedan jobbar ju eleverna individuellt. Ibland så lånar de spontant en iPad för att slå upp ord 
och ibland jobbar de med lite appar. De läser iBooks och de är på internet också 
Jag har tillgång till iPad varje dag men jag brukar inte ta in varsin och jag tycker inte det 
behövs heller. … Och när de jobbar individuellt så jobbar vi med andra saker, då jobbar inte 
alla med iPad utan de växlar. Så för oss är det inte ett problem att inte alla har varsin vid varje 
tillfälle. 
 

I Yrsas grupp finns tillgång till iPad dagligen och de använder den när de behöver. Yrsa arbetar 
med muntliga genomgångar på iPaden, ofta skapar de bilder, text och ljud tillsammans i 
inlärningssyfte och de spelar in uttalet av ord eller meningar. Till detta använder de Book Writer 
och iBooks. I Book Writer skapas egna böcker med bild, text och ljud som sedan kan läsas i 
iBooks-appen 
 
De studerande kan sedan låna iPaden när de behöver stöd i ord eller meningsinlärningen som de 
läser. Vid individuellt arbete används olika appar så att de ska kunna arbeta med det de behöver 
träna på och kunna göra det på sin egen nivå. Yrsa styr upp vad de ska göra och när de kan gå 
vidare och hon berättar att hon hela tiden finns nära till hands för att stötta arbetet.   

4.2.3 Anja 

Eftersom Anja arbetar som extraresurs har hon olika grupper, från A-D och studieväg 1-3. Så här 
berättar hon om sitt arbete med iPaden i gruppen: 

Ja när det gäller nya elever som är nybörjare i svenska språket, så använder jag den i första 
hand när det gäller ordinlärning och uttal, skriva och läsa i enkla övningar, 
innötningsövningar så strategin blir att nöta in lärandet. När det gäller de som har gått ett tag 
på sfi så är det naturligtvis fortsatt ordinlärning och uttal men väldigt mycket skriva, läsa och 
lyssna. Det finns bra program där de kan skriva och lyssna och själva korrigera sig med hjälp 
av olika appar som appen uTalk t.ex. 

I appen uTalk13 som de använder finns ord, fraser och meningar som visualiseras med bilder och 
ljud att lyssna på i uttalssyfte. Anja berättar att eleven kan se ordet i bild och bokstäver, eleven 
kan lyssna på uttal av ordet och spela in sin egen tolkning av uttalet samt lyssna på både det 
prefabricerade korrekta uttalet och jämföra med sitt eget uttal. 
 

                                                 
13 Appen heter uTalk svenska, men lärarna utesluter ofta ordet svenska  
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En annan app som Anja använder till sina elever heter iTranslate. Med den får eleven 
översättning av svensk text till modersmål eller tvärtom. Här finns enligt Anja begränsat antal 
språk och det vore önskvärt att flera fanns att ladda hem.  
 
Anja berättar att hon från början var negativ till att börja arbeta med iPaden, hon tyckte att det 
räckte med datorn. Men när hon väl kom underfund med den tycker hon att hon är inte klarar sig 
utan den. Hon tycker också att eleverna är mer motiverade och jobbar flitigare nu än innan 
iPaden.  

4.3 Lärarnas syn på litteracitet  

Utifrån kapitlen 2.1–2.4 ser vi att olika forskare tolkar begreppet litteracitet på många olika sätt 
och väver in många olika aspekter i begreppet. Lärarna uttrycker litteracitet i olika former och 
förklarar på olika sätt.  

4.3.1 Nina 

Nina säger att litteracitet både är att kunna avkoda och läsa men också att skriva och att förstå det 
man läser och skriver. Med det vidgade litteracitetsbegreppet menar hon att man ska kunna både 
tecken och kombinationen tangentbord, skärm, mus och att samtidigt sålla och förstå det man 
ser, hör och läser.  

4.3.2 Yrsa 

Yrsa säger att det är en svår fråga och tycker att det krävs olika litteracitet beroende på i vilket 
samhälle man bor och vilka krav som ställs för att leva just där. I vårt samhälle är det mycket de 
studerande måste behärska i fråga om litteracitet. Hon säger: 

Olika samhällen kräver olika av hur mycket man ska kunna eller hur litterat man måste vara. 
Men det är något du behöver för att kunna fungera i samhället. För att kunna ta del av 
samhället. 
 

Hon tycker att litteracitet är att förstå och tolka almanackan och att kunna klockan. Att kunna 
räkna tiden en timme framåt eller bakåt liksom att läsa diagram och tabeller eller att kunna hitta, 
sålla och tolka information på Internet är också litteracitet. 

4.3.3. Anja 

Anja menar att det är förmågan att använda sig av ett språk, eller egentligen all kommunikation 
där både skrift och tal ingår. Till språk och kommunikation räknar hon även in tecken och 
teckenspråk. Enligt henne är all form av kommunikation litteracitet. 

4.4 Litteracitetsutveckling och motivation med iPad 

4.4.1 Nina  

Nina har ingen tidigare erfarenhet av att inte använda iPad i undervisningen på sfi, då hon 
började arbeta på sfi under ett pågående projekt med implementering av iPad (se inledningen). 
Hon hade dock tidigare arbetat i grundskolans senare år 7-9 med svenska som andraspråk, utan 
iPad. Det hon däremot har erfarenhet av är att de studerande har olika känslor inför att arbeta 
med iPad. De som tycker om att arbeta med iPad gör stora framsteg med verktyget. De övar och 
övar och de kan göra det hur mycket som helst. Nina säger: 
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De får snabb respons när de skriver och de ser direkt om de gör rätt eller fel. Och ingen 
annan ser eller vet hur mycket fel eller rätt det blir bara de själva. De kan också träna på 
sådant som de själva känner att de behöver.  

 De som inte tycker om iPad-arbetet lär sig inte lika mycket lika snabbt. Hon säger att det är 
några studerande som anser att iPad är barnsligt och de vill helst inte befatta sig med iPaden men 
gör det ändå lite motvilligt.  Även om hon skulle kräva att de använder den skulle det kanske inte 
ge samma effekt då motståndet finns där, menar hon. Hon tycker det bättre att de arbetar med 
något annat som de känner att de vill. 

4.4.2 Yrsa 

I Yrsas grupp har det också funnits ett motstånd men hon tror att det beror på deras ovana att 
använda iPaden. Hon förklarar att mobiltelefon och dator har de sett eller använt men inte iPad. 
Det lilla motstånd som finns försvinner snabbt säger hon, och när de väl bara börjat så känner de 
sig trygga efter en kort stund. Hon säger: 

De ser att det är så enkelt, bara hands on, sen är de där.  

I Yrsas klassrum använder de studerande appar för att träna och lära sig bokstäver och ljudning. 
Det här jobbet som de studerande kan sköta själva ser Yrsa som en förstärkning av sitt eget 
arbete. En del elever måste lära sig klockan och det finns bra appar som de kan träna detta på.  

Det är Yrsa som styr vad de studerande ska göra för det mesta eftersom hon ser vad de behöver 
träna på. Det får de träna extra på. Men ibland får de känna efter själva vad de tycker de behöver. 
De har så olika förutsättningar och de behöver repeterar det som de glömt bort, av det som hon 
tidigare gått igenom.  

Hon tycker att iPaden är en bra hjälp vid genomgångar av olika moment och för att hon ska 
hinna med alla elever. Den är också en väldigt bra hjälp för de studerande och de lär sig mycket 
och snabbare med iPaden menar hon. Hon tycker också att för de studerande, är den ett naturligt 
redskap att använda till inlärning på ett enkelt och bra sätt. Några frågar om de får ta med den 
hem men det får de inte säger hon. 

4.4.3 Anja 

I och med att de kan studera på sin egen nivå när de använder sig av iPad och inte hela tiden 
måste jämföra sig med andra menar Anja att de arbetar lugnare och mer eftertänksamt.  

Hon säger att med en iPad så kan hon anpassa uppgifterna så att de kan stimulera de förmågor 
som de studerande är duktiga på och då förbättrar de även det som de är lite sämre på i sin 
litteracitet. Anja säger: 

Motivationen ökar i och med att man kan anpassa övningen till individens behov och 
förmåga. De känner sig trygga i sitt arbetsområde när de får arbeta där de är och inte 
behöver göra samma saker som de andra gör hela tiden, utan får arbeta med det de behöver. 

Hon menar att de på det sättet får en bättre förmåga att använda sig av sitt språk. 

4.5 iPad i individuellt syfte med för eller nackdelar 

I vuxenutbildningens läroplan och i kursplanen för sfi som beskrivs i kapitel 1.1.2 och 1.1.3 att 
den individuella aspekten är av yttersta vikt. I det här avsnittet berättar lärarna om sina erfaren-
heter med individuellt arbete. 
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Under intervjuerna svarar de tre informanterna att de har positiva erfarenheter kring individuellt 
arbete med iPaden. De studerande kan arbeta på sin egen nivå och de menar att det är en klar 
fördel att ingen annan behöver veta hur många gånger de misslyckas med en övning eller vad 
någon behöver träna på, säger de.  

Andra positiva effekter de ser är att de studerande kan nöta in kunskapen eller repetera om och 
om igen och en av lärarna uttrycker, att det är en bra strategi. Att man har tillgång till både bild, 
ljud, inspelning och interagerande uppgifter där den studerande kan skriva, lyssna och få en snabb 
respons på om de gjort rätt eller fel är andra fördelar alla tre är överens om. De säger att man kan 
hitta något som passar till var och en. 

Samtliga lärare berättar om att det individuella arbetet blir enklare av att iPaden har stor 
användarvänlighet då de studerande som ska använda den inte behöver kunna läsa eller skriva. 
Det är bara att visa de studerande och sedan kan de själva peka och dra menar de.  

Lärarna har flera positiva faktorer att berätta om arbetet med iPad. Den är lätt att bära med sig 
och tar liten plats. Den kan kopplas till en projektor och användas inför helklass. Det är enkelt att 
ladda hem nya appar och de är billiga. De kan anpassa innehållet i en del appar så att det blir 
något så när som de vill och som de studerande har bäst nytta av.  

På min fråga om det finns någonting som är negativt med iPaden säger Yrsa att en elev tycker att 
skärmen är för liten medan Anja säger följande:  

Nackdelar kan ju vara det att någon övning är så roligt att de fastnar i den och själva inte går 
vidare utan stannar vid uppgiften. Det kan vara så med digitala hjälpmedel att man tycker 
bättre om en övning och så stannar man kvar och går gärna tillbaka till den övningen och det 
tror jag kan vara en nackdel. När man upptäcker det så kan man ju hjälpa eleven vidare men 
det är så att de gärna går tillbaka till det där som de kunde och kände sig trygga i. 

 
Att hitta bra appar tar tid och att hitta appar för vuxna på rätt nivå, som inte är barnsliga kan 
också vara svårt. Men det kommer nya appar hela tiden menar lärarna.  
 

4.6 Utveckling med iPad i klassrummet 

Lärarna i studien har bara använt iPad i undervisningen under ett år. På frågan om de ser en 
utveckling med iPaden i klassrummet svara de att det skulle vara önskvärt att hitta bättre appar till 
de studerande som kommit lite längre i sin skriftspråksutveckling. Vad gäller att skriva och läsa så 
finns det många appar där de får vara mer kreativa men det behövs mer framhåller lärarna. Anja 
och Nina menar att de själva eller eleverna inte riktigt har hunnit dit ännu.  

Yrsa vill lära sig att göra egna appar, hon säger: 

Det kan väl inte vara så svårt att göra appar. Ofta har apparna bra och dåliga delar precis som 
läroböcker, bygger jag själv kan jag ta de bra delarna och bygga ut med det jag vill ha.  

Anja vill ha mer utbildning så att hon blir säkrare att hitta appar och säkrare på att kunna anpassa 
uppgifter till fler. 

4.7 Andra digitala hjälpmedel i klassrummet 

I kapitel 2.3 kan man läsa om en utveckling från traditionella läromedel till digitala hjälpmedel 
och hur skolan kan använda dem. I kapitel 2.6 finns information om tidigare forskning kring 
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dessa hjälpmedel. Här presenteras datorn som används i grupperna hos de tre lärarna i under-
sökningen.  

4.7.1 Datorn  

På min fråga om vilket annat digitalt hjälpmedel de använder i klassrummet väljer de tre lärarna 
datorn. Den har de använt länge säger de och de har 18 datorer att fördela på ca 50 elever plus 
varsin egen som skolan tillhandahåller för lärarnas undervisning och egna arbete.   

Nina och Yrsa har egna bloggar för sina elever. De har gått en kurs på utbildningsenheten och 
lärt sig göra bloggar. På dessa har de olika informationsfilmer som de hämtat på YouTube. Där 
finns informationsfilmer om det mesta och många är bra säger de. Det kan vara om uttal, om 
regler i svenskan eller om hur man skriver ett meddelande eller ett informellt eller formellt brev. 
Där finns länkar till olika interaktiva övningar som är bra, eller sidor som de kan gå in och läsa 
t.ex. nyheter på. 

Alla tre lärarna använder ett interaktivt digitalt läromedel som heter Sweol (Swedish on line). De 
studerande tycker om att arbeta med materialet och har egna konton och skolan betalar för detta. 
Tillsammans med det digitala materialet finns tester man kan göra online och också kapitelböcker 
i papper där man kan skriva för hand. Men Anja har en stor negativ faktor att dela med sig av: 

Här forserar man på och tävlar om att hinna först eller ligga långt fram i alla fall. De forserar 
på utan eftertanke och jämför sig med varandra.  

De använder också datorn till att läsa nyheter eller till att hitta information säger Anja och Nina. 

4.7.2 Skillnader mellan dator och iPad 

Yrsa menar att de som går i hennes grupp inte har så mycket skolbakgrund och att de inte är så 
vana med digitala hjälpmedel så det brukar ta lite längre tid innan de är bekväma med datorn. 
Hon berättar att på datorn är det både mus, tangentbord och skärm som ska fungera ihop. Det 
som görs med mus eller tangentbord det händer på skärmen längre bort viket är svårt att förstå. 
På datorn är det också inloggning och det börjar med ett trippelkommando som egentligen 
kräver stor datorvana sedan följs det av ett lösenord berättar Yrsa och tillägger:  
 

Ja du förstår det här är inte enkelt. Så det är mycket längre startsträcka för eleverna. På iPad 
är det max två saker det är skärmen och peka, så kör vi., det är bara hands on. Men datorn är 
inte skolbunden på samma sätt som iPaden. Det som finns på datorn här kan du också jobba 
med hemma. Så är det inte med iPaden. 

Nina menar att den största skillnaden ligger i enkelheten hos iPaden. Hon säger: 

Den är enkel att hämta, enkel att starta och det är enkelt att lära de studerande hur de ska 
göra. Många nya elever är inte vana med digitala hjälpmedel utom mobiltelefonen och då är 
det bra att det är enkelt, sen kan man ta kort med iPaden inte med datorn. Datorn är mer 
omständlig att hantera och används till lite andra saker hos elever som kommit lite längre i 
sin litteracitet och kan börja skriva längre egen-producerade saker.  

Anja menar att det är enklare att förbereda iPaden med appar och anpassa arbetsområdet mycket 
bättre till respektive elev, vilket arbetsområde han eller hon ska använda just nu. Hon säger: 
Som vi har det nu kan jag inte förbereda med datorn lika bra för där är jag hänvisad till det som redan 
finns där. 

 
Hon menar att datorn har fasta program som lärarna inte kan anpassa för eleven på samma sätt 
som de kan med en iPad. 
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4.7.3 Litteracitet, motivation och individuellt arbete med dator 

Både Nina, Yrsa och Anja menar att datorn också är ett mycket bra digitalt hjälpmedel och att de 
använder den ofta i undervisningen. Den kanske har lite andra användningsområden än iPaden 
anser de. Både Nina och Anja menar att de som kommit längre kan använda datorn för att skapa 
egna texter eller presentationer eller som informationssökande verktyg. På min fråga om datorn, 
motivationen och litteracitetsutveckling svara Anja: 

Om jag ska vara ärlig så ser jag väldigt lite individuellt arbete med datorn och jag menar då 
speciellt för dem som inte kommit så långt i sin litteracitet finns det individuella appar. … 
Men dem som kommit längre används både Word och Powerpoint och det fungerar bra 
både individuellt och vad gäller motivation. 
 

De som lärt sig hantera datorn tycker att det är roligt och motiverande att arbeta med den och de 
hittar bra informationsfilmer i svenska språket och kan vara väldigt kreativa säger de. Men den 
har en längre startsträcka och de menar att alla studerande inte riktigt når dit. Men å andra sidan 
finns det de som inte vill använda iPaden utan tycker att datorn är mycket bättre.  
 
Lärarna är också överens om att datorn är ett bra redskap men Anja menar att till det individuella 
arbetet med datorn främst riktar sig till de som kommit en bit i sin språkutveckling. För de elever 
som är nya på sfi och som har en kortare skolbakgrund är iPaden mer lämplig än datorn.  

4.8 Sammanfattning resultat 

Lärarnas tolkning av litteracitetsbegreppet stämmer överens med studiens teoretiska utgångs-
punkter om litteracitet. 

Vad gäller litteracitet och motivation arbetar lärarna gärna med iPad i undervisningen då de ser en 
snabb litteracitetsutveckling.  iPadens användarvänlighet som gör den enkel och lätt att förstå och 
den snabba respons som eleverna får genom apparna, är motivationsfaktorer. Enligt lärarna 
används iPaden till elever med kort skolbakgrund eller elever som inte kommit så långt i sin 
svenska litteracitetsutveckling. Den användas också till dem som kommit lite längre, men då 
används med fördel också datorn vid t.ex. längre textbehandling eller informationssökning.  

I det individuella arbetet med iPad, ser lärarna att de studerande kan arbeta i sin egen takt och på 
sin egen nivå och anonymiteten, som gör att ingen annan vet vad eller hur ofta de upprepar ett 
moment är en fördel. Lärarnas har olika uppfattning om datorns fördelar vid individuellt arbete.  

Lärarna ser en framtida utveckling av sfi med iPaden och de vill lära sig mer för att uppnå detta.  

5 Analys och diskussion  

I det här kapitlet analyseras och diskuteras resultatet i relation till de teoretiska utgångspunkter 
och den tidigare forskningen kring digitala hjälpmedel som återfinns i kapitel 2. Intentionen är att 
synliggöra studiens syfte och dess frågeställningar  

5.1 Litteracitetsutveckling och motivation med iPad 

Den första frågeställningen i studien handlar om hur lärarna ser på litteracitetsutveckling och 
motivation hos de studerande vid användning av iPad och ett annat digitalt hjälpmedel. Som 
annat digitalt hjälpmedel valde alla lärare i studien datorn, med motiveringen att de har använt 
den länge i utbildningen och är själva vana med den. 
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5.1.1 Lärarna och litteracitetsbegreppet 

Det första som måste beaktas är hur informanterna själva ser på begreppet litteracitet. Ur tidigare 
forskning ser man att begreppet är brett och att det har förändrats över tid. Street och Lefstein 
(2007) har sett denna förändring och säger att begreppet får andra dimensioner i och med att 
kraven i samhället förändras. Det här är faktiskt nästan ordagrant vad en av informanterna också 
säger, nämligen att litteraciteten förändras beroende på vilket samhälle vi lever i. Vi förväntas 
kunna använda oss av olika saker beroende på hur samhället är uppbyggt och fungerar.  

Street och Lefstein (2007) talar om litteracitet med begreppen litteracitetshändelser och 
litteracitetspraxis. Det är enligt informanterna vad t.ex. en visuell övning på iPaden eller datorn 
kan gå ut på även om de inte uttrycker det i dessa termer. De studerande gör en övning, de 
förstår hur de ska göra och varför efter viss stöttning. Visualisering är också en av de pedagogiska 
situationer som lärarna i Hyléns (2013) rapport gärna använder iPaden till. 

I Hyléns rapport talar man om bokanalyser som gjort att elever nått en högre abstraktionsnivå. 
Min studie omfattas av vuxenutbildning men av en språkinlärning på en annan nivå. Lärarna i 
studien talar upprepade gånger om att de studerande inte hunnit så långt i sin litteracitet på 
svenska när de deltar på sfi.  

Wedin (2010) menar att man i litteracitetsutvecklingen kopplar skrift och tal till den studerandes 
erfarenheter och liv vilket också lärarna i denna studie bekräftar. Informanterna säger att de 
studerande ska arbeta på sin nivå, efter egna erfarenheter och förmågor och med det de för 
närvarande behöver lära sig. Lärarna har också styrdokument att följa och både kursplan (2012a) 
och läroplan (2012b) föreskriver att så ska ske. Heath (1986) såg i sin undersökning att den 
erfarenhet man får i sin hemkontext måste följas upp för att den studerande ska ges möjlighet att 
få fler strategier för att kunna gå vidare i sin litteracitetsutveckling. Att börja på fel nivå i sin 
skriftspråksinlärning kan orsaka problem menar hon. Vid språkinlärning är det också enligt 
Garcia (2009) olika kompetenser som samspelar. Hon menar att i den textuella kompetensen bör 
man kunna använda sig av olika strategier för att utvecklas. Wedin (2010) framhåller den 
fonetiska kompetensen med ljud och melodi, som minst lika viktig. Dessa kompetenser säger 
lärarna bland annat att de studerande tillägnar sig genom iPaden, då de får en repetitionsstrategi 
och en snabb respons som gör att de klarar övningarna och kan gå vidare till nästa nivå och 
utmaning.  

Dyson och Genishi (2005) påpekar att litteracitetsutveckling sker i ett socialt sammanhang och att 
olika kontexter utgör ramen kring denna utveckling. Även Lindberg (2013) talar om det 
sociokulturella perspektivet där stöttning och mediering sker, vilket är viktig för att kunna 
utveckla litteracitet. Informanterna talar inte om kontexter, mediering eller stöttning utan 
använder mer vardagsrelaterat språk när de flera gånger påpekar att de styr upp grupperna, 
anpassar individuella uppgifter och bestämmer med vilket hjälpmedel eller på vilket sätt de 
studerande bäst arbetar och hur de kan gå vidare. Lindberg skriver att mediering inte bara sker 
genom läraren utan också genom andra verktyg. Man kan därför säga att mediering eller stöttning 
också sker genom iPaden eller datorn. I de interaktiva programmen säger Nina att eleven får 
input av olika slag, t.ex. ord att välja mellan. Anja menar att litteracitet är all form av 
kommunikation och att utvecklingen sker i denna kommunikation. De grupper som lärarna 
arbetar med i olika kontexter kommunicerar med datorn eller iPaden och får mer och mer 
krävande uppgifter. Denna utmaning talar Nina om i det progressionssystem som iPadens appar 
innehåller. Informanterna uttrycker det som att iPaden används i starten av utbildningen och 
datorn används mer när de kommit lite längre i sin svenska skriftspårkutveckling. I Hyléns 
rapport menar lärarna att iPaden kan ersätta en dator i alla avseenden utom vid ordbehandling.  



 

25 

Laursen (2011) menar att litteracitet är som olika tillgångar. Dessa olika tillgångar talar 
informanterna om när de förklarar vad litteracitet betyder för dem och de menar att de 
studerande jobbar med dessa tillgångar dagligen. 

5.1.2 Digitala hjälpmedel  

I Kjällanders (2011) avhandling beskrivs ämneskunskaper i SO, impulsivitet i samarbetet, 
meningserbjudanden genom länkar, eller interaktionserbjudande genom bilder och engagemang i 
design vilket inte beskrivs av de lärare jag intervjuat. Kjällander säger att de digitala resurserna gör 
eleverna utmärkande multimodala då de uppfattar och hör vad kompisarna lyssnar på och lär sig. 
Kanske skulle det kunna kopplas till Anjas kommentar att de studerande kontrollerar vad de 
andra jobbar med och var i arbetet de befinner sig, då de tävlar om att hinna längst eller först.  

På grund av den snabba tekniska utvecklingen med multimodala digitala redskap så har enligt 
Domeij och Karlsson (2013), Selander och Kress (2010), Olin-Scheller (2008), Franker (2013) 
och Danielsson (2011) också våra krav på litteracitet ökat och utbildningen fått en ny form av 
läromedel eller läromedia. I andraspråksinlärningen har vi gått från ett krav på att kunna tala, läsa 
och skriva, till att i dag kunna hantera, förstå och använda t.ex. ljud, rörlig bild, text, film, vilket 
lärarna talar mycket om i intervjuerna. Lärarna i undersökningen engagerar alla i grupperna från 
nybörjare i A till dem som kommit till kurs D, alla får vara beredda på att lära sig använda digitala 
hjälpmedel. Men eftersom de studerande är vuxna kan man inte kommendera säger en av lärarna, 
medan en annan lärare menar att bara de provat så kommer de över rädslan för det nya ovana. 
Domeij och Karlsson (2013) anser att det är lärarens skyldighet att göra eleverna delaktiga i 
samhället vad gäller information och service och som ett stöd i språkutvecklingen med digitala 
hjälpmedel och det tycker jag informanterna har tydliggjort att de gör i undervisningen.  

Franker (2013) menar att man med de digitala hjälpmedlen bland annat kan lära sig tolka bilder, 
läsa och förstå priser och få enkla matematiska kunskaper för att läsa tidtabeller eller recept.  
Domeij och Karlsson (2013)ser det som att vi fått ett utvecklat system för information och 
tillgång till många olika verktyg i verktyget. Vad gäller lärarna i den här undersökningen så 
stämmer den visionen för de talar positivt om många olika visuella uppgifter som kan utföras och 
alla framgångar som de studerande utvecklar med de digitala verktygen. Vad gäller iPaden talar 
informanterna om de interaktiva övningarna med bilder, ord, ljud och enkel läs och skrivinlärning 
där eleverna lär sig snabbt. De anser att de studerande är mycket motiverade och tycker om att 
jobba med övningarna som är utvecklande och de studerande ser själva att de lär sig.  

I Hyléns rapport har lärarna sett en snabbare läsutveckling med iPaden än utan den. Selander och 
Kress (2010) menar att det traditionella lärandet har övergått i ett agerande och berättande med 
den rörliga bilden som bas och att både bilder och texter utvecklar det egna skrivandet. Det är 
iPaden i synnerhet som står för dessa bilder om man lyssnar på lärarna. Men Nina och Anja säger 
också att det blir mer skrivande när de studerande kommit en bit i skriftspråksutvecklingen, då de 
använder program som Word och Powerpoint på datorn för detta och att det gynnar både 
motivation och kreativitet säger de. Bilder nämner inte lärarna i detta sammanhang men 
Powerpoint är ett presentationsprogram som bygger på bilder och text.  

Bilder nämner de dock i andra sammanhang där de påpekar att en del appar är gjorda för barn. 
Lärarna tycker de kan upplevas som barnsliga. Även appar där bilder och upplägg med 
belöningssystem kan upplevas barnsliga då de inte är anpassade för vuxna säger lärarna. Denna 
faktor tar också Franker (2007) upp som en viktig del i undervisningen. Hon menar att det är bra 
med bilder för att öka förståelsen, men menar också att bilder som är barnsliga kan medföra att 
de studerande känner sig underskattade och får mindervärderingskänsla.  
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Olin-Scheller (2008)ser att man genom filmen sätter läsprocessen och texten i relation till sig själv 
och att det skapar intresse och nyfikenhet. Kanske det stämmer för både Nina och Yrsa, som har 
bloggsidor med filmer och interaktiva övningar, säger att de studerande själva kan gå in och välja 
vad de vill se. Kreativitet och motivation ser Dahlkwist (2011) som en drivkraft för lärandet. Han 
menar att elever som ser ett syfte med uppgifter och inlärning också ser det direkta lärandet och 
blir mer motiverade. Det stämmer bra med informanternas berättelser om hur de upplever 
motivationen. Också i Hyléns rapport menar de delatagande lärarna att det är enklare att motivera 
elever i arbetet med en iPad.  

Lärarnas erfarenheter är att iPaden leder till ökad motivation men i avsnitt 2.4 menar Flyman-
Mattsson och Håkansson (2011) att andraspråksinlärarens motivation ibland uteblir. Även om 
individen känner sig motiverad att lära sig ett språk, så kanske det inte går. Det enda som skulle 
kunna tolkas som bristande motivation i mina intervjuer är när Nina säger hon att hon inte vill 
kommendera vuxna elever som inte vill eller inte känner sig mogna att använda iPad. Yrsa 
däremot menar att bara eleverna gör ett försök att använda iPaden, övervinner de snabbt sin 
motvilja. Så det kanske bottnar i rädsla istället för bristande motivation.  

5.1.3 Slutsats angående litteracitetsutveckling och motivation  

Min studies första frågeställning gällde lärarna erfarenhet av litteracitetsutveckling och motivation 
hos de studerande vid användning av iPad och dator som digitala hjälpmedel. Jag tolkar lärarnas 
erfarenheter som mycket positiva till både iPad och dator men de använder dem i olika syften.  

iPaden används i litteracitetsutvecklande syfte till att träna ljud som fonetik och prosodi, att 
sammanfoga bokstäver till ord, träna på uttal, att spela in och lyssna på ord, meningar eller sitt 
eget uttal och till övningar på Internet. Bilder, som inte får vara för barnsliga, används i olika 
sammanhang och till olika moment i språkinlärningen med iPad. Den är användarvänlig och har 
en mycket kort startsträcka, eleven lär sig snabbt, kan själva se att de lär sig och får 
repetitionsstrategi och motivation och behöver inte kunna läsa för att komma igång.  

Datorn använder man parallellt med iPaden till olika interaktiva övningar och till Internet. När 
elever kommit lite längre i sin skriftspråksutveckling används program som Word och 
Powerpoint till skrivövningar, där de kan vara kreativa och utveckla sin egenproduktion av texter. 

5.2 iPad och individuellt arbete 

Den andra frågeställningen i studien gäller hur de ser på den individuella aspekten i arbetet med 
iPad och ett annat digitalt hjälpmedel, där informanterna valde datorn. 

De huvudsakliga skillnader som lärarna ser mellan de två digitala hjälpmedlen när det gäller det 
individuella arbetet är först och främst vilka uppgifter som ska lösas och på vilken nivå. I Hyléns 
rapport (2013) säger lärarna att iPaden kan ersätta datorn i de flesta uppgifter men de menar att 
eftersom ordbehandlingsprogram inte finns är datorn i det syftet oslagbar. 

De studerande som har en relativt kort studievana arbetar i huvudsak med iPaden. De appar som 
finns är i andraspråkssyfte individuellt anpassade genom att lärarna ser till vilka uppgifter de 
studerande behöver för att maximera litteracitetsutvecklingen. Från grundnivå arbetar man med 
bokstäver, ljudning, ordinlärning med bilder, läsning, skrivning och interaktiva övningar vilka 
också har en progression som utmaning. Att de studerande kan arbeta på sin egen nivå och att 
kunna se sitt eget lärande är också en utmärkande faktor liksom användarvänligheten, enkelheten 
att förstå och att kunna använda materialet samt att de studerande kan skapa strategier för 
inlärning. Anonymiteten, att ingen vet vad den andra arbetar med eller hur mycket, är en annan 
stor individuell vinst. Därför menar lärarna att det individuella arbetet fungerar utmärkt med 
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iPaden. Även i Hyléns (2013) rapport ser de lärare som deltar där, att iPaden bidrar till att enklare 
kunna styra det individuella arbetet och den är speciellt bra vad gäller språkutveckling menar de. 
De menar också i individuellt arbete tar eleverna oftare egna initiativ till arbetsuppgifter. Även 
informanterna i föreliggande studie har påpekat det egna valet som de studerande ibland kan 
göra. 

I Kjällanders(2011) avhandling menar hon att den lärandeprocess som elever får genom att skapa 
något med digitala hjälpmedel är en transformationsprocess. Information från olika digitala 
hjälpmedel och elevens interaktion omvandlar materialet till något nytt, de blir på så sätt 
didaktiska designers. Även i föreliggande studie kan jag se transformationsprocesser och 
designers. Lärarna säger att de studerande som kommit lite längre i sin litteracitet, behöver 
utveckla sin kreativitet, söka information och bygga upp en egenproduktion av texter, längre 
skrivuppgifter eller Powerpointarbeten. Till det fungerar datorn på ett positivt sätt för individuellt 
arbete. Informanterna ser också det interaktiva materialet som ett individuellt lärande via datorn 
men en av lärarna hävdar att de som är ”nybörjare” inte får ut lika mycket vid individuellt arbete 
med datorn som med iPaden. Hon menar att det materialet gör att eleverna rusar framåt utan 
eftertanke.   

5.2.1 Slutsats angående individuellt arbete 

Som jag tolkar det är iPaden oslagbar att använda i individuellt arbete i språkinlärningssyfte. I 
första hand gäller det elever som inte kommit så långt i sin litteracitet men även för dem som 
kommit längre finns övningar att arbeta med. Lärarna har lyft fram flera positiva egenskaper som 
gör att iPaden lämpar sig så bra för det individuella.  

• Man kan studera på egen nivå  
• Den är användarvänlig 
• Den är enkel att förstå  
• Det är enkelt att använda både iPad och appar, även om man inte kan läsa eller skriva  
• Användandet av strategier i inlärningen ökar t.ex. genom repetitionsstrategier 
• Eleven själv kan upptäcka att inlärningen går framåt och därmed se det egna lärandet 
• Eleven kan arbeta anonymt, då ingen annan ser hur många gånger något upprepas eller 

om det blir rätt eller fel 

Datorn använder de till studerande som kommit längre i sin litteracitet. Det individuella arbetet 
där består av: 

• Läsning av texter/information 
• Sökande av information  
• Arbete med interaktiva övningar 
• Skrivarbeten i Word 
• Arbeten med Powerpoint 

5.3 Framtida perspektiv på iPad  

Studiens sista frågeställning ämnade få fram hur lärarna ser iPaden i ett framtida perspektiv och 
informanterna har bidragit med några exempel. 

Nina och Anja hoppas att iPadens appar kommer att utvecklas så att de studerande som kommit 
lite längre i sin skriftspråksutveckling ska kunna göra skriv- och läsövning där de kan arbeta med 
längre texter och där de får utveckla sin kreativitet. Det kanske redan finns säger de, men det tar 
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tid att hitta bra appar. Anja vill få mer utbildning i hur olika appar kan anpassas och hur hon ska 
hitta bra appar på egen hand och Yrsa vill ha en utbildning i att bygga egna appar för att få dem 
som hon vill. 

Lärarna i föreliggande studie har tankar kring användningen av iPaden i ett vidare perspektiv för 
att utveckla sfi. I läroplanen för vuxenutbildningen står att utbildningen också ska anpassas så att 
arbetsätt och arbetsformer hålls på en individuell nivå och med hänsyn till individens 
förutsättningar och det är vad lärarna under samtliga intervjuerna återkommer till. Detta 
harmonerar väl med lärarnas positiva ord om iPad och individuellt arbete. Kursplanen åberopar 
att arbetet på sfi ska ske med flexibilitet, i form av t.ex. undervisningssätt och att den studerande 
ska utveckla förmåga att använda relevanta hjälpmedel för framtida litteracitetsutveckling. Det 
stämmer också med lärarnas syn på att de studerande ska lära sig att använda digitala hjälpmedel, 
där de förespråkar iPad i språkinlärningssyfte för nybörjare, och i dagsläget dator till de som 
kommit längre i sin skriftspråksutveckling. Jag tolkar detta som att lärarna vill ha kvar iPaden i 
undervisningen 

5.4 Metoddiskussion  

Mitt urval i denna studie är inte på något sätt slumpmässigt utan de tre lärarna som deltog i 
studien var utvalda av mig. Det betyder också att studiens resultat inte heller kan vara 
generaliserbart då studien är liten och det som undersökts endast gäller de tre intervjuade lärarna.  

Tre lärare svarade ja till min förfrågan om intervjuer och sa att de såg fram emot att läsa den 
färdiga uppsatsen och var intresserade av resultatet. Det kändes positivt och välkomnande och 
underlättade mitt intervjuarbete. Det hade varit svårt om de varit tveksamma till sitt deltagande. 
De använde ett tydligt språk och talade lugnt och det underlättade också transkriberingen. 

De lärare jag intervjuade känner mig sedan tidigare och eftersom jag själv är lärare kan det ha 
påverkat de intervjuade till att utesluta självklara detaljer som de tror sig veta att jag redan förstår.  
Detta kan ha betydelse kring hur de återgett sina svar. T ex. skulle förklaringar av vissa fenomen 
kunna uteslutas då de antar att jag förstår problemet. I de fall jag känt att svaret varit knappt eller 
för outvecklat har jag ställt följdfrågor. Att i förhand skicka ut vilka frågor jag ville diskutera 
gjorde att informanterna kom förberedda till intervjuerna och att de inte behövde förvänta sig 
några oönskade frågor. 

De ovan angivna faktorerna kan ha påverkat föreliggande studies resultat. Eftersom studien 
bygger på en speciell utbildningsenhet och de tre lärarnas egna subjektiva erfarenheter av digitala 
hjälpmedel i undervidingen, är det grunden för denna kvalitativa studies validitet. Det är just 
deras erfarenhet som ska tolkas och beskrivas och jag har försökt att på ett tydligt sätt genom 
studien redovisat mina tillvägagångssätt. I den interna validiteten har mina tolkningar, för att 
skapa reliabilitet eller trovärdighet i undersökningen därför grundats på intervjuer, transkribering, 
bearbetning och analysering som sammanvägts i ett resultat och i analys och diskussion jämförts 
mot studiens teoretiska utgångspunkter.  Eftersom studiens resultat inte är generaliserbart finns 
ingen extern validitet. Det betyder att resultatet endast är förutsägbart i denna undersökning och 
skulle troligen få ett annat resultat i andra miljöer eller med andra personer. Den transparenta 
validiteten i studiens slutsatser är subjektiv eftersom det är mina tolkningar. 
 

5.5 Förslag på framtida undersökning 

En tanke har väckts under detta arbete om att göra en kvalitativ undersökning med inslag av 
kvantitativa mätningar i ett vidare perspektiv, där flera sfi-anordnare deltog. Studien skulle 
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innehålla både lärares erfarenheter och sfi-studerandes synpunkter på litteracitetsutveckling med 
iPad. Studiens metod skulle vara en triangulering och bestå av intervjuer, observationer 
inspelningar och kvantitativa mätningar med tester. Där skulle man kunna upptäcka fler likheter 
eller skillnader i hur lärare och elever ser på litteracitetsutveckling med iPad och sedan kunna 
jämföra detta med värden som testerna visar. 
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Bilaga 1 

Information om studien ”iPad i undervisningen på sfi” 

Det har blivit populärt att använda iPad som verktyg i undervisningen och 2014 fick många 
kommuner pengar för att utveckla sfi med digitala hjälpmedel. På din arbetsplats har ni 
implementerat iPad och använt detta under drygt ett år. Jag har tidigare gjort en undersökning 
hos er där jag tittat på hur de studerande ser på arbetet med iPad i klassrummet. Jag hoppas du 
fått ta del av den undersökningen. 

Jag vill under ht 2015 göra en undersökning om ”iPad i undervisningen på sfi” via Högskolan Dalarna. För att 
få mer kunskap om detta vill jag gärna intervjua dig. 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om dina erfarenheter av arbetet med iPad samt ett 
annat digitalt hjälpmedel som du använder i klassrummet. Jag vill höra hur du ser på 
undervisningen, vad ni gör, hur ni gör, hur det fungerar, hur du ser på motivationen, 
litteracitetsutvecklingen och det individuella arbetet hos de studerande.  

Metod, undersökningen genomförs som en kvalitativ studie med en intervju på ca 30-60 minuter, 
med frågor kring dina erfarenheter. Du kommer före intervjun att få de frågor jag ska ställa, så att 
du känner dig bekväm och förberedd inför vårt möte. Intervjun spelas in och transkriberas. 
Skulle jag behöva ytterligare uppgifter återkommer jag. Det är endast jag och min handledare som 
får tillgång till intervjumaterialet och i uppsatsen skyddas din och skolans identitet genom 
fingerade namn. 

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. 
 
Med vänliga hälsningar Ewy Larsson 
 
Malung 151124 
 
Student; Ewy Larsson  xxx   
Handledare; Jenny Rosén  xxx    
 
 
Jag har tagit del av informationen om studien ”iPad i undervisningen på sfi” och samtycker till deltagande. 
 
 
 
 ...............................................................................................................  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till lärare vid en sfi-utbildningsinstans i Mellansverige. 

 

1. Hur arbetar du med iPad i klassrummet? 

2. Vad betyder litteracitet för dig? 

3. Vilken effekt ser du med användningen av iPad och appar vad gäller de studerandes 

litteracitet? 

4. Vilken effekt ser du med användningen av iPad och appar vad gäller de studerandes 

motivation? 

5. Hur fungerar individuellt arbete med iPad? 

6. Beroende på svaret på de tre föregående frågorna, Ser du några andra 

fördelar/nackdelar i arbetet med iPad? 

7. Har du några idéer om hur arbetet med iPad kan utvecklas i framtiden? 

8. Kan du beskriva hur du använder ett annat digitalt hjälpmedel i klassrummet? 

9. Vilka skillnader ser du med iPad och det andra digitala hjälpmedlet? 

10. Vilken effekt har detta digitala hjälpmedel på de studerandes litteracitet? 

11. Vilken effekt har detta digitala hjälpmedel på de studerandes motivation? 

12. Hur fungerar individuellt arbete detta digitala hjälpmedel? 
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