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I läroplanens första kapitel beskrivs skolans uppdrag, 
som delvis handlar om att undervisningen ska 
anpassas utifrån elevernas tidigare språk och 
kunskaper. Likaså nämns digitala resurser vid ett 
flertal tillfällen i läroplanens kursplaner, bland annat 
som verktyg för kommunikation och lärande 
(Skolverket, 2016b). Hur kan digitala resurser 
användas för att stötta kommunikation och lärande? 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om digitala 
resursers roll i den dagliga verksamheten för 
nyanlända elever genom att undersöka, ur ett 
designdidaktiskt och systemteoretiskt perspektiv, 
hur arbetet med digital teknik möjliggör språk-
utveckling och lärande. Studien är en fallstudie som 
genomförts med kvalitativa intervjuer och  
observationer. Rektor, verksam lärare och fem 
nyanlända elever i årskurs 3–5 har deltagit och 
bidragit med data till studiens resultat. Klassrum och 
fysiska artefakter har observerats. Resultatet visar att  
digitala resurser skapar möjligheter och underlättar 
undervisningen, men de digitala resurserna kan inte 
ersätta den muntliga interaktionen som sker mellan 
lärare, elev och språkstödjare. Det visar också att 
olika hinder kan uppstå i arbetet med digitala 
resurser, däribland organisatoriska hinder som kan 
vara svårt att påverka. Digitala resurser är och ska 
ses som ett komplement både för kommunikation 
och lärande. 
 

The first chapter of the curriculum describes the 
school's assignment, which partly is about that the 
teaching should be adapted based on the students’ 
previous languages and knowledge. Digital 
resources are also mentioned several times in the 
curriculum as a tool for communication and 
learning (Skolverket, 2016b). How can digital 
resources be used to support communication and 
learning? The aim of the thesis is to contribute with 
knowledge about the role of digital resources in the 
daily work with newly arrived students and by that, 
in a perspective of design didactic and theory of 
systems, examine how digital resources make it 
possible to develop language and knowledge. The 
study is a case study and has been performed 
through quantitative interviews and observations. 
The headmaster, teacher and five students in grade 
3–5 have participated and have provided data for 
the results. Classroom and physical artefacts have 
been observed. The result shows that digital 
resources create opportunities and facilitate 
teaching, but digital resources cannot replace the 
oral interaction between teacher, student and 
language supporters. The result also shows some 
obstacles working with digital resources, including 
organizational obstacles that can be difficult to 
influence. Digital resources are and should be seen 
as a complement for both communication and 
learning.  
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Inledning  

 Jag knackar på och kliver in i klassrummet en liten stund innan skoldagen ska avslutas. 

Jag får ett "Hej och välkommen" och jag frågar om jag får gå runt och titta lite. Läraren 

berättar att arbetspasset har avbrutits och förklarar att det varit en lång dag; "Vi behövde 

göra något annat". Några elever sitter och pärlar, några syr. En elev färglägger en 

teckning. Några andra elever tittar på YouTube-klipp på en bärbar dator och i soffan 

bredvid sitter ett par med varsina lärplattor och spelar spel. Jag smyger runt i rummet 

och passerar en tjej som sitter med hörlurar och tittar in i skärmen på en av de bärbara 

datorerna. Ett fönster är öppet på webbläsaren och jag ser hur det står och rullar. Jag 

frågar henne vad hon vill göra, med risk för att inte veta om hon kommer att förstå mig 

eller inte. Det är första gången jag träffar eleverna. Hon tittar frågande på mig och jag 

inser snabbt att hon inte förstår vad jag menar. Jag försöker peka och frågar igen vad 

hon vill göra. "YouTube" svarar hon. Jag skriver in "YouTube" i sökfältet men förstår 

snabbt att internetuppkopplingen strular så vi kommer inte vidare. Jag skakar lite på 

huvudet och rycker på axlarna för att visa att vi inte kommer längre. Då säger hon ett 

ord på ett språk jag inte känner igen. Jag svarade med att jag inte förstår. Hon säger det 

igen och tittar oroligt omkring sig. Tjejen bredvid sträcker sig mot datorn, säger något 

och pekar. Jaha! Hon ville rita. 

     - ur fältanteckningar, 27 april, 2017 

 

Det här beskriver ett första möte med, för mig, nya elever. Ett möte som jag har funderat på och 

som ligger till grund för den här studien. Oavsett om nyanlända elever direktintegreras i 

ordinarie skolklass eller placeras i förberedelseklass tror jag att verksamma och blivande lärare 

delar liknande funderingar: Hur möter vi de nyanlända eleverna på bästa sätt? Lite senare 

berättade läraren att det, just den dagen som beskrivs ovan, hade placerats åtta nya elever i 

gruppen och att flickan var en av dem. Verksamhetens språkstödjare var på andra uppdrag vid 

det tillfället och därför fick gruppen, både lärare och elever, hjälpas åt att kommunicera, 

förklara, översätta och instruera. Då antalet nyanlända elever har ökat den senaste tiden och 

prognosen för framtiden är oviss behöver lärare vara förberedda för att inkludera alla elever i 

sin undervisning och ha kunskap om nyanlända elevers situation och därtill kunskapsprocessen 

för andraspråkstillägnande.   

 

Brister i organisationen kring nyanlända elever skapar oro hos verksamma lärare visar en 

litteraturstudie (Ahlnér & Båge, 2016) gjord förra våren, då riktlinjerna för nyanlända elever 
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precis ändrats i skollagen. Studien visade att samarbetet mellan lärare, modersmålslärare, 

studiehandledare och föräldrar är avgörande för elevernas skolgång och språkutveckling. Det 

visade också att studiehandledning endast finns tillgängligt vid ett par tillfällen i veckan. Detta 

gjorde mig nyfiken på hur lärare i ett flerspråkigt klassrum kan använda digital teknik för att 

stötta kommunikation och lärande vid tillfällen då exempelvis studiehandledaren saknas eller 

då samarbetet är svårt att organisera. Hur tänker och arbetar lärare i undervisningssammanhang 

med nyanlända elever när det till en början saknas ett gemensamt verbalt språk? Hur kan 

tekniken hjälpa lärare/elev att förstå och göra sig förstådd? Och hur kan digitala resurser 

användas i språkutvecklande syfte?  

 

Basaran (2016) menar att digital teknik förbättrar de pedagogiska möjligheterna och hänvisar 

till egna erfarenheter av undervisning med nyanlända elever. Det är ett verktyg som gynnar 

eleven när det sätts i ett pedagogiskt sammanhang. Hon skriver också att fördelarna är många 

med digitala resurser i undervisningen och särskilt i det flerspråkiga klassrummet eftersom 

digitala verktyg inte har en enspråkig norm. Målgruppen för digital teknik är hela världen, det 

vill säga att möjligheterna är oändliga och alla språk finns tillgängliga (ibid.). Diaz (2012) 

skriver att det krävs ett förändrat synsätt på den digitala världen då samhället kräver digital 

kompetens och hur det enligt läroplanen ingår i skolans uppdrag, att förse eleverna med den 

kompetensen. Även Basaran (2016) nämner den digitala kompetensen och menar att det är en 

demokratisk rättighet och beskriver hur viktig den är för lärandet. Kompetensen bidrar 

nämligen till att kunna ta lärandet utanför skolans väggar. 

 

Jag vill med den här studien bidra med kunskap om hur verksamma lärare i undervisnings-

sammanhang som inkluderar nyanlända elever kan arbeta med digitala verktyg. Studien ämnar 

undersöka, med fallstudie som metodval, nyanlända elevers lärandesituation ur ett 

helhetsperspektiv. Därför vill jag även belysa eventuella hinder för digitala resurser, både i 

klassrummet men också på ett organisatoriskt plan.  

 

Arbetet inleds med en bakgrundsbeskrivning som innehåller vetenskapliga teorier, tidigare 

forskning, begrepp och styrdokument. Materialinsamling har gjorts genom intervjuer och 

observationer vilket beskrivs i metodkapitlet. Data har analyserats och kategoriserats och 

presenteras i resultatet som därefter diskuteras utifrån tidigare forskning, egna erfarenheter och 

relevans för yrkesverksamhet.  
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Bakgrund 

Detta kapitel inleds med att beskriva de två teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån. 

Därefter refereras valda delar ur skolans styrdokument som knyter an till studiens 

ämnesområden. Vidare beskrivs olika begrepp som är aktuella för studien så som nyanlända 

elever, digitala resurser och organisationsformer. Slutligen presenteras tidigare forskning inom 

språkutveckling och digitala resurser.  

 

Teoretiska perspektiv 

Didaktik är centralt i lärarens uppdrag och grundläggande för undervisningen. De didaktiska 

frågorna ska ligga till grund för undervisning och lärarens planering. Vad ska undervisas? Hur 

och på vilket sätt ska undervisningen utformas? Vem är undervisning till för och den viktigaste 

frågan: Varför? (Nilholm, 2016). I detta avsnitt beskrivs dels perspektivet som knyter an till 

lärarens uppdrag, ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på didaktik och lärande, dels 

perspektivet som beskriver hur skolan kan ses som ett system där alla aktörer i verksamheten 

påverkar varandra.    

 

Didaktisk design 

Dagens samhälle är i ständig förändring vilket ställer nya krav på kunskap, kompetenser och 

förmågor. Därför behövs det enligt Selander & Kress (2010) nya teoretiska begrepp och 

teoretiska perspektiv på lärande. Perspektivet Design för lärande-didaktisk design sätter 

lärandet i centrum och kompletterar och utmanar tidigare teorier. Skolan är en plats för 

identitetsutveckling och ansvarstagande som förbereder framtida samhällsmedborgare. Ett 

utbildningsystem kan därför innefatta mycket mer än ämneskunskaper och förmågor kopplade 

till specifika ämnen (Selander, 2009; Selander & Kress, 2010). Att använda begreppet design 

för att sedan koppla samman begreppet med didaktik är ett sätt att använda metaforer som kan 

göra det lättare att förstå perspektivet på ett djupare plan (Selander & Kress, 2010). 

 
Design förändrar världen. Design handlar inte bara om yta, form och estetik i största 

allmänhet. Estetik är sammanvävt med smak och omdöme, alltså med social mening. 

Design handlar om att forma såväl objekt som villkor för kommunikation. Form kan 

inte, annat än analytiskt, åtskiljas från funktion och innehåll. Designern riktar blicken 
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mot framtiden, och design är att skapa (ny) mening. Det är så vi vill förstå design för 

lärande - didaktisk design. (Selander & Kress, 2010, s.23).  

 

Läraren är central och ses som undervisningens designer men perspektivet beskriver även 

elevernas roll som designer av sitt eget lärande (Selander, 2009).  Didaktisk design försöker 

förstå lärandet utifrån de teckenskapande aktiviteterna som människan ägnar sig åt och 

tillämpar ett multimodalt perspektiv. Exempelvis kan resurser och redskap bidra till olika 

sorters lärande. Arbetet med egna datorer möjliggör ett lärande och genom att använda 

interaktiv alternativt analog whiteboard bidrar det till ett annat lärande. Perspektivet handlar 

om att förstå aktiviteterna i kombination med kommunikation som syftar till att skapa mening 

(Selander, 2009). Rummet och tillgången till resurser är också av betydelse utifrån perspektivet. 

Det vill säga vilka resurser som finns att tillgå i rummet, i vilket sammanhang de används och 

hur undervisningen underlättar alternativt förhindrar/försvårar det dagliga arbetet (Selander & 

Kress, 2010). 

 

Systemteoretiskt perspektiv på skolan som organisation 

Ett systemteoretiskt perspektiv utgår från en helhet där alla delar i systemet har en roll som 

indirekt eller direkt påverkar de andra aktörerna i systemet (Nilholm, 2016; Öqvist, 2008). 

Systemteoretiskt tänkande handlar om att förstå, oavsett om det gäller organisationer, 

kommunikation eller inlärningsprocesser, att systemet bygger på logiska nivåer. I alla system 

finns en hierarkisk uppbyggnad där de högre nivåerna är överordnade och för att systemet ska 

fungera måste det finnas tydliga gränser mellan de olika planen (Öqvist, 2008). Öqvist (2008) 

kopplar samman ett systemteoretiskt tänkande med skolan som organisation och beskriver ett 

framgångsrikt exempel där perspektivet är etablerat. Det som visat sig vara framgångsrikt i 

exemplet handlar om övertygelsen om att "ingen förändring är möjlig om inte alla är 

engagerade" (Öqvist, 2008, s.125). Genom att resonera och agera utifrån att alla skolans aktörer 

är en del av helheten görs det möjligt utreda vad som är framgångsrikt och vad som kan vara 

ett hinder i verksamheten, och därmed vidta åtgärder där det behövs, alternativt utveckla med 

hjälp av det som visats ge resultat (ibid.).  

 

Styrdokument 

"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
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tidigare erfarenheter, språk och kunskaper." (Skolverket, 2016b, s.8). Förutsättningarna för 

eleverna ser olika ut och därför har skolan ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att 

undervisningen inte kan utformas likadant för alla elever utan skolan måste anpassa och stötta 

där behoven finns. När det gäller att anpassa utifrån tidigare erfarenheter och språkkunskaper 

är detta något som kursplanen i svenska som andraspråk tar hänsyn till. Skolan ska "ge eleverna 

rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga 

krav på språklig korrekthet." (Skolverket, 2016b, s.259).  

 

Digitala verktyg nämns på flera ställen i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016b). Exempelvis finns det uttryckt redan i förskoleklassens 

centrala innehåll, hur eleverna ska få möjlighet att använda "digitala verktyg och medier i 

kommunikation" och "för framställningar av olika estetiska uttryck" (Skolverket, 2016b, s.22). 

Därefter återkommer digitala verktyg ett antal gånger exempelvis i språkämnen som modersmål 

och svenska som andraspråk. Enligt läroplanens andra kapitel om övergripande mål och 

riktlinjer ska skolan "ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande" 

(Skolverket, 2016b, s.13–14). Dessutom ingår kunskaper och färdigheter i kunskapskravet för 

svenska som andraspråk årskurs 3, som att kunna skriva för hand och på dator. Läroplanen 

beskriver tydligt teknikens plats i skolan och användandet av digitala verktyg i undervisningen 

är en del av skolans uppdrag.   

 

Nyanlända elever 

Precis som alla andra elever i skolan är de nyanlända eleverna individer i en heterogen grupp 

med varierande behov, förutsättningar, skolbakgrund och familjesituation. Eleverna har 

kommit till Sverige av olika anledningar. De kan vara asylsökande eller nyanlända genom 

arbetskraftsinvandring. De kan ha kommit ensamma eller tillsammans med vårdnadshavare. De 

kan själva vara svenska medborgare men ha bott utomlands och därmed vara nya i den svenska 

skolan. Det som många nyanlända elever delar är att de brutit upp från ett sammanhang och att 

de inte har svenska som sitt modersmål (Skolverket, 2016a). Definitionen för nyanländ elev 

finns formulerad i Skollagen (2010:800) vilket gäller den elev som nu är bosatt i landet men 

har bott i ett annat och börjat i den svenska skolan det året då eleven fyllt sju år. Efter fyra år i 

skolan anses eleven inte längre som nyanländ. Studien utgår från skollagens definition.  
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Digitala resurser 

Digitala resurser är ett relativt vitt begrepp och används i studien genom att beskriva allt som 

är digitalt och kan användas som resurs för lärande: digital utrustning (dator, lärplatta, 

dokumentkamera, projektor, interaktiv whiteboard vilket benämns i studien som SMART-

board), digitala verktyg som kommunikationsmedel, hemsidor, multimodala texter i digital 

form och så vidare (jfr. Basaran, 2016). Begreppen digitala resurser och digitala hjälpmedel 

används parallellt genom studien, dels eftersom litteraturen uttrycker det på olika sätt, dels för 

att det handlar om att digital teknik både kan vara en resurs och ett hjälpmedel, men också ett 

verktyg; precis som verktyget kan vara en resurs och en resurs ett verktyg. Resurs kan ses som 

en tillgång för att skapa, göra eller utföra något. Verktyg kan beskrivas som en fysisk artefakt 

vilket kan syfta till den tekniska utrustningen. Skolverket (2015) har tagit fram material som 

hjälper lärare att värdera och reflektera över valet av digitala resurser i syfte att gynna och 

utveckla lärandet. 

 

Organisationsformer 

Det är hemkommunens ansvar att placera de nyanlända eleverna i den kommunala skolan men 

det finns inga tydliga regler för hur organisationen ska se ut (Skolverket, 2016a). Det som finns 

reglerat är att en placering i någon form ska ske inom två månader från att eleverna kommit till 

skolan och att den begränsade tiden för undervisning i förberedelseklass är högst två år (SFS 

2010:800). Ojala (2016) redogör för kommuners olika sätt att organisera. Det kan vara att 

eleverna direktintegreras i ordinarie klass eller att de placeras i en förberedelseklass där de 

tillsammans med andra nyanlända introduceras till den svenska skolan och får grundläggande 

kunskaper i svenska. En del kommuner har en mottagningsenhet vilket blir, för eleverna, ett 

första möte med den svenska skolan utan att vara placerad på en skolenhet. På mottagnings-

enheten kartläggs och förbereds eleverna för att sedan slussas vidare till kommunala skolor. 

Andra kommuner organiserar en kombination av förberedelseklass och direktintegrering 

(ibid.).  

 

En granskning gjord av Skolinspektionen visar på ett antal framgångsfaktorer i organisation 

och undervisning för nyanlända elever: att elevernas tidigare kunskaper kartläggs och att 

kartläggningen blir en del i placering och planering, att det finns en samsyn och en samverkan 

i lärarkollegiet, att eleverna får studiehandledning på modersmålet och att alla lärare arbetar 

språkutvecklande i alla ämnen (Skolinspektionen, 2014). I en intervju publicerad på 
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Skolverkets YouTube-kanal betonar Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska 

som andraspråk, det faktum att det spelar egentligen inte så stor roll vilken organisationsform 

skolorna väljer, det viktiga är att se den nyanlända eleven utifrån ett helhetsperspektiv och väva 

in skolans olika resurser som modersmålsundervisning, studiehandling, ämnesundervisning, 

mentor, kamrater, med flera. I samma intervju utvecklar Anniqa Sandell Ring, verksam på 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk, och säger att det behövs en fördjupad 

kompetens på alla nivåer, hos förvaltning, rektor och lärare. Dessutom behöver skolorna vara 

mer flexibla för att möta elevernas behov både i organisation och arbetssätt (Skolverket, 2014).  

 

Tidigare forskning 

Då studien behandlar både språkutveckling för flerspråkiga elever och digitala resurser i 

undervisningen följer först ett kortfattat urval av forskning gällande flerspråkiga elevers 

språkutveckling. Därefter presenteras både internationell och nationell forskning som behandlar 

digitala resurser på olika sätt i undervisningssammanhang. 

 

Språkutveckling och undervisning 

I Skolverkets (2012) sammanställning Greppa språket presenteras forskning som visar på att 

ett utvecklat modersmål underlättar inlärningen av ett andraspråk. Enligt en omfattande studie 

av Tomas och Collier (refererad i Axelsson, 2013) har modersmålsundervisningen en stor 

betydelse för flerspråkiga elever. Forskarna såg att de tvåspråkiga eleverna som fått möjlighet 

att utveckla sitt första- och andraspråk samtidigt nådde högre nivåer både i språkkunskaper och 

i ämneskunskaper. Likaså skriver Hyltenstam (2007) att om ett barn avbryter inlärningen av ett 

förstaspråk och stannar upp i utvecklingen påverkar det begreppsinlärningen. Blir det dessutom 

ett språkskifte, till ett nytt okänt språk, saknar barnet det viktiga verktyget för att utveckla 

kunskap, tänka och kommunicera. Kodväxling, vilket för flerspråkiga är en strategi att 

kommunicera genom att använda flera språk samtidigt i den pågående verbala 

kommunikationen, kan ibland feltolkas. När en flerspråkig person kommunicerar med hjälp av 

flera språk handlar det inte om brister i språkbehärskningen utan snarare om en god språklig 

förmåga (Salameh, 2012; Park, 2013). Skolverket (2012) beskriver även de flerspråkiga 

elevernas dubbla arbete med att både lära sig basen i det nya språket och språkets utbyggnad 

samtidigt. Basen innebär att behärska språkets ljud, uttal, grundläggande grammatik som 

ordföljd, böjning och tempusformer. Basen innefattar även att kunna föra ett samtal och göra 

sig förstådd. Språkets utbyggnad handlar om ett utvecklat språk, ett mer formellt språk, både i 
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tal och skrift. Detta utvecklas i skolan i samband med läs och skrivinlärning. Likaså ställer 

skolan höga krav på ett formellt och ämnesspecifikt ordförråd vilket ingår i språkets utbyggnad. 

Undervisningen ska då utformas på ett sådant sätt att basen och utbyggnaden, både i 

modersmålet och i det nya språket, utvecklas parallellt vilket kräver tid och planering (ibid.). 

Utifrån Vygotskijs teorier om stöttning understryker Gibbons (2016) lärarens roll att välja 

arbetssätt som stöttar eleven och skapar undervisningssammanhang med höga förväntningar. 

Likaså visar Skolinspektionens granskning att lärarens didaktiska val är avgörande och där 

lärare individanpassar och medvetet arbetar språkutvecklande utvecklas språket bättre hos de 

nyanlända eleverna (Skolinspektionen, 2010). 

 

Digitala resurser i undervisningen 

Efter att ha undersökt andraspråkselevers resultat på nationella prov före och efter målinriktat 

arbete med digitala resurser, och därefter jämfört det med elever som inte arbetat med digitala 

verktyg blev slutsatsen i den studie Hell (2016) gjorde, att ett målmedvetet och evidensbaserat 

arbete i kombination med ny teknologi är framgångsrikt och skapar förutsättningar för 

andraspråksinlärare. Skolor som använt sig av språkinlärningsprogram och översättnings-

hjälpmedel har upplevt resursen som positivt och som ett framgångsrikt språkstöd. Exempelvis 

har eleverna på de skolor som granskats fått egna datorer som kompensatoriska hjälpmedel. 

Dessvärre visade granskningen att lärarna har bristande kunskaper i hur datorerna ska användas 

som hjälpmedel för att stötta eleverna fullt ut (Skolinspektionen, 2014). I likhet med 

skolinspektionens granskning skriver Keengwe och Hussein (2014) om fördelarna med teknisk 

utrustning i klassrummet för andraspråkselever, hur det visat på ett bättre resultat i jämförelse 

med de klassrum som inte använde sig av datorer. Även de understryker att det krävs en 

medvetenhet både i användningen och vid inköp av digitala resurser.  

 

I en annan studie undersöktes ett stort utbud av digitala hjälpmedel, både det som fanns som 

programvara och det som fanns tillgängligt på internet. Studiens resultat visade att många 

programvaror handlade om drillkunskaper och repetition, endast ett fåtal program var kognitivt 

krävande (Dettori & Lupi, 2010). Likaså saknades program som tränade skriftlig och muntlig 

interaktion. Många program ansågs heller inte vara anpassade för barn eller för att användas 

som verktyg i undervisningssammanhang. Dettori och Lupi (2010) kunde ändå ana en 

förändring, om än långsam, i det som fanns tillgängligt på internet och uttryckte en förhoppning 

om att det i framtiden skulle finnas program med ett innehåll anpassat för skolans språk-
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undervisning (ibid.). Att lita helt och hållet på digitala resurser och tro att barn lär sig språk bäst 

genom att använda datorer är inget som Wood (2001) förespråkar. Woods (2001) studie 

fokuserar på utveckling av ordförråd med hjälp av digitala resurser och visar att även om 

programvaran uttrycker ett pedagogiskt syfte är det inte säkert att det gynnar lärande. Studien 

understryker lärares roll och att interaktionen mellan lärare och elev och den kunskapen läraren 

besitter inte går att ersättas med digital teknik (ibid.).  

 

Den tekniska utrustning som användes frekvent i verksamheten i den studie Bueno-Alastuey 

och García-Laborda (2016) presenterar var ljud och filmklipp från internet. De verktyg som 

ansågs stötta språkinlärning visade sig vara av mer traditionell kunskapsöverföring, där den 

tekniska utrustningen användes för att förmedla kunskaper utan att ställa krav på interaktion. 

Dessutom användes inga samverkande tekniska verktyg i undervisningen. Studien visade att 

barn i förskolan, i grundskolans lägre åldrar och unga vuxna lärarstudenter var väl insatta i 

dagens teknik och medvetna om fördelarna, men det behövs vägledning och utbildning för att 

verktygen ska vara lärande och särskilt i språkutvecklande syfte. De skriver också om hur en 

sådan kompetensutveckling måste börja redan i lärarutbildningen (ibid.).  

 

När det gäller att ta tillvara på och använda digitala resurser är lärarens kompetens avgörande. 

Det är lärarens egna erfarenheter och kunskap som påverkar de didaktiska valen, dessvärre 

halkar undervisningen efter digitaliseringen (Perselli, 2014). Att kunna använda modern teknik 

och vara digitalt kompetent är idag viktigt för att klara sig i skolan och i arbetslivet. Det ställs 

även höga krav på att kunna tala och skriva. Kännedom om vilka språkliga resurser som finns 

att tillgå är en del av den digitala kompetensen och särskilt viktigt för de som lär sig ett nytt 

språk eller utvecklar sitt modersmål (Domeij & Karlsson, 2013). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om digitala resursers roll i den dagliga 

verksamheten för nyanlända elever och ur ett designdidaktiskt och systemteoretiskt perspektiv 

undersöka hur arbetet med digital teknik möjliggör språkutveckling och lärande.  

 
Detta vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 

•   Vilka digitala resurser används och på vilket sätt används de i syfte att stötta nyanlända 

elevers språkutveckling? 

•   Vilken uppfattning har eleverna om digitala resurser och hur beskriver de arbetet med 

digitala verktyg? 

•   Vilka hinder kan uppstå i arbetet med digitala resurser? 
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Metod och material 

Kommande kapitel berör studiens metod, urval och genomförande. Kapitlet inleds med att 

beskriva studiens val av metod. Därefter presenteras urval inklusive professionsbeskrivningar. 

Stycket som följer redogör för studiens genomförande och slutligen analysens tillväga-

gångssätt.  

 

Fallstudie 

Varje empirisk forskning har en undersökningsdesign som vägvisare för studien, från syfte och 

frågeställningarna genom datainsamlingen och vidare till analysen (Yin, 2007). 

Undersökningsdesignen för den här studien är en fallstudie. Det råder en viss oenighet om vad 

en fallstudie innebär men det som visat sig vara gemensamt är att en fallstudie handlar om en 

ingående studie om ett eller några få särskilda fall (Jacobsen, 2017). Yin (2007) skriver också 

att de frågeställningar som berör hur och varför i en särskild kontext passar bäst för en 

fallstudie. I studien undersöktes en grundskoleverksamhet som inkluderar nyanlända elever och 

som organiserar undervisningen genom att kombinera förberedelseklass och ordinarie klass. 

Verksamheten är förlagd till en mindre skola på landsbygden där antalet nyanlända varierar 

stort. Vid undersökningstillfället var en fjärdedel av eleverna på skolan nyanlända elever.   

 

Urvalskriterier 

Initiala urvalskriterier för studien var undervisningssammanhang för nyanlända elever och där 

digitala resurser i någon mån används i undervisningen. Urvalet bestod av fem nyanlända elever 

i årskurs 3–5, en undervisande lärare och skolans rektor, alla från samma verksamhet. Urvalet 

för studien gjordes utifrån både tillgänglighetsurval och selektivt urval (jfr. David & Sutton, 

2016). Att göra fallstudien utifrån en delvis integrerad förberedelseklass som inkluderar elever 

i årskurs 3–5 gjordes enligt ett tillgänglighetsurval. Det selektiva urvalet gjordes genom att 

inkludera lärare, elever och rektor utifrån en bedömning om att deras svar skulle kunna bidra 

till studiens fråge-ställningar. Urvalet begränsades dessutom av studiens omfattning och 

tidsram.  

 

Professionsbeskrivningar 

Den undervisande läraren är utbildad grundskollärare årskurs 1–7 med inriktning matematik 

och naturorienterande ämnen. Läraren har läst till ytterligare kurser vilket ger behörighet i 
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engelska för tidigare år och musik i årskurs 7–9. Läraren har dessutom läst specialpedagogik 

som tillval i sin grundutbildning. För tillfället läser läraren svenska som andraspråk, 30 

högskolepoäng och kommer därefter bli behörig i ämnet för årskurs 1–6. Läraren har i år arbetat 

20 år som lärare och sedan cirka ett halvår på den aktuella skolan. Rektorn är ansvarig för 

verksamheten sedan tre år tillbaka och kommer från ett tidigare uppdrag i högskoleverksamhet. 

Rektorn har varit med och byggt upp organisationen för nyanlända elever i kommunen där det 

aktuella fallet är en del.   

 

Genomförande 

Vetenskapsrådet har i uppgift att initiera forskningsetiska frågor och förmedla information som 

bland annat berör forskningsetiska frågeställningar. Vetenskapsrådet (2011) har därmed tagit 

fram ett dokument som beskriver vad god forskningssed innebär. När studier görs inom 

humanistisk–samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att göra etiska överväganden som 

handlar om att informera och skydda individen som ingår i studien. När forskningen avser att 

involvera människor krävs ett informerat samtycke av de berörda. Gäller forskningen barn 

krävs det dessutom ett informerat samtycke från vårdnadshavare (ibid.). Inledningsvis 

kontaktades rektor och undervisande lärare. Det formulerades och skickades ut även ett 

informationsbrev till elevernas vårdnadshavare som sedan samlades in med en godkännande 

namnteckning för de elever som tilläts delta i studien (Bilaga 2). För att rätt information skulle 

nå fram till alla aktuella vårdnadshavare översattes brevet till tre språk.  

 

Tre av de sex datakällor som Yin (2007) beskriver som användbara i en fallstudie användes i 

studien, intervju, direkt observation och fysiska artefakter. Intervjuer är en viktig 

informationskälla för fallstudier eftersom det enskilda fallet handlar om individer i ett 

sammanhang. Respondenterna som ingår i det undersökta fallet kan genom intervjuerna 

förmedla viktig information om fallet i fråga. Yin (2007) beskriver även vikten av att 

komplettera med information från andra källor då det handlar om personligt uttryckta tankar 

och upplevelser. Därför samlades även data in om klassrumsmiljön och fysiska artefakter 

genom direkt observation och fältanteckningar.  

 

I den empiriska datainsamlingen användes en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer. 

Jacobsen (2017) beskriver intervjuer och dess strukturering utifrån en gradering av intervju-

frågorna, från helt sluten till helt öppen. En kvalitativ intervju bör vara i någon grad strukturerad 
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för att få användbara data och en intervjuguide är ett bra hjälpmedel vid insamlingen (Jacobsen, 

2017). Intervjuerna i studien hade en medellåg grad av strukturering, det vill säga att de utgick 

från fastställda temaområden i en fast ordningsföljd med största andelen öppna frågor. Intervju-

guiderna, totalt tre stycken, var också anpassade till respondenterna (Bilaga 1). Studiens 

respondenter: elever, den undervisande läraren och skolans rektor valdes ut för två enskilda 

intervjuer (lärare respektive rektor) och en intervju där eleverna intervjuades i grupp. 

Gruppintervjun genomfördes med tillgång till en bärbar dator och en lärplatta som samtals-

underlag. Alla tre intervjuer dokumenterades med ljudinspelning vilket enligt Yin (2007) ger 

en mer sanningsenlig och komplett återgivning.  

 
Efter datainsamlingen transkriberades materialet ordagrant med undantag för hummanden, 

upprepningar och andra, för intervjuaren, okända ord på olika språk som uppkom i intervjun. 

Respondenterna avidentifierades i transkriptionen och så även i resultatet. David och Sutton 

(2016) poängterar vikten att vara försiktig med kvalitativa insamlade data då det i intervjuerna 

kan ingå personliga detaljer. Insamlat data måste behandlas med försiktighet enligt 

Vetenskapsrådets (2011) principer. Respondenterna avidentifierades därför i transkriberings-

fasen och insamlad empiri användes endast i studien och kommer att kasseras efter att studien 

publicerats. Däremot skriver Yin (2007) att det kan vara en fördel för en fallstudie att nämna 

både verksamheten och respondenternas namn. Dels för att kunna göra jämförelser, dels för 

möjligheten att kunna granska det aktuella fallet. Han skriver också att det ibland kan göras 

kompromisser när fallet kräver anonymitet och konfidentialitet. Verksamheten och 

respondenterna i studien har avidentifierats både i transkriptionen och resultatet men kommer 

att vid presentation av resultat benämnas utifrån profession. Att använda respondenternas 

fullständiga identitet är ej relevant för studien likaså har respondenterna i förväg fått 

informationen om anonymitet och konfidentialitetskravet. Valet att använda profession i 

resultatet kan ses som en kompromiss vilket gör att studien blir mer tillförlitlig. Även de 

egennamn som nämns i gruppintervjun har avidentifierats och kommer att presenteras med en 

versal i resultatet. Två av de sju respondenter som ingick i studien blev tillfrågade att läsa ett 

utkast av resultatet under bearbetningsprocessen, detta för att öka studiens tillförlitlighet.   

 

Analys och kategorisering 

Efter datainsamlingen färgkodades transkriptionerna där varje förutbestämd kategori fick en 

egen färg och analysarbetet genomfördes med att markera varje del med respektive färg i 
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transkriptionen. Det gav en tydlig överblick över intervjuernas innehåll. Kodningen är en 

användbar process för att koppla samman de analyserade texterna, för att urskilja likheter och 

skillnader och gör det möjligt att reducera insamlat data (David & Sutton, 2016). Eftersom 

intervjuerna utgick från en intervjuguide var kategorier redan formulerade enligt följande: 

organisationen, tillgång, språkutveckling, möjligheter, hinder. Dessa kategorier blev analysens 

första kategorisering. Materialet som analyserades innefattade även anteckningar från 

observation av klassrumsmiljö och fysiska artefakter. I nästa steg analyserades insamlad empiri 

och nya kategoriseringar utkristalliserades genom att studera samband, urskilja skillnader och 

likheter, för att sedan kunna dra slutsatser och finna eventuella nya insikter. I analysen handlar 

det om att gå från det specifika till det generella och tillbaka (Jacobsen, 2017). Analysen gjordes 

utifrån studiens teoretiska perspektiv, det systemteoretiska och det designdidaktiska 

perspektivet, och de nya så kallade underkategorier för studien blev slutligen: organisationen, 

rummet, tillgång till resurser och kollegialt lärande, digitala resurser i undervisningen, 

språkstöd, digitala resurser för utveckling och lärande och slutligen hinder i arbetet med 

digitala resurser.  
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Resultat 

Nedan presenteras insamlad empiri, en sammanfattning av respondenternas uppfattningar och 

beskrivningar av det aktuella fallet vilket vävs samman med anteckningarna från klassrums-

observationen. Resultatet har kategoriserats och rubricerats enligt följande: organisationen, 

rummet, tillgång till resurser och kollegialt lärande, digitala resurser i undervisningen, 

språkstöd, digitala resurser för utveckling och lärande och slutligen hinder i arbetet med 

digitala resurser.  
 

Organisationen 

Gruppen, där de nyanlända eleverna undervisas tillsammans, beskrivs som en kombination av 

förberedelseklass och direktintegrering. Eleverna får en klasstillhörighet men gruppen blir 

deras utgångspunkt och benämns som en hemvist för eleverna. De har exempelvis idrott, slöjd, 

musik och till viss del matematik tillsammans med de andra eleverna i den klass som eleverna 

tillhör. Övrig lektionstid är de i den så kallade förberedelseklassen. I den förberedande klassen 

undervisar en lärare, läraren som ingår i studien, men det finns ytterligare en lärare i 

klassrummet som resurs. Gruppen har också tillgång till språkstödjare som finns med i 

klassrummet för att översätta och förklara. Språkstödjarna delas med övriga klasser på skolan 

och är därmed tillgängliga i de ordinarie klasserna vid vissa undervisningstillfällen. Eleverna 

har individuella scheman och målet är att de ska vara i sin klass, så mycket som möjligt. Men 

det är inte alltid så lätt att organisera på grund av platsbrist. Rektorn uttrycker en organisatorisk 

problematik när antalet elever som kommer varierar kraftigt och antalet elevplatser i en klass, 

till viss del, är begränsat. Målet är att de nyanlända eleverna ska integreras och delta i den 

ordinarie undervisningen i största möjliga mån.   

 

Vi har ju så många barn. Normalt kanske det kommer tre till en klass. Här kan det vara 

elva. [...] Då kanske det är bättre att man är inne när man är halvklass eller med vissa. 

Så mycket som möjligt ska vi ha integrerat. - Rektor 

 

Rektorn poängterar vikten av en samsyn på skolan som inkluderar alla elever, där alla arbetar 

för att skapa en känsla av tillhörighet och en gemensam uppfattning om att se språket som ett 

viktigt verktyg för att kunna delta, lära och förstå. Eleverna måste få möjlighet att träna svenska 

språket men också förberedas och eventuellt bygga upp förförståelse i ämneskunskaper för att 
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kunna delta i övriga lektioner. Förberedelseklassen har sina fördelar med den trygghet som 

gruppen kan skapa men också en del nackdelar som kan bidra till utanförskap, vilket alla 

verksamma medarbetare på skolan måste motverka understryker rektorn. 

 

Vi försöker tänka att dom tillhör en klass. Dom går i ettan, dom går i tvåan, dom går i 

fyran och så vidare. Men dom behöver vara i den här, sin grupp för att få boosta sig i 

svenskan riktigt, riktigt mycket. Och kanske pusta lite för det är ju tröttande. - Rektor 

 

Utmaningen i den förberedande klassen beskrivs enligt rektorn som att se eleverna som 

individer, inte som en grupp och aldrig tänka att placeringen på den här skolan kan vara 

tillfällig. När det gäller språkliga kunskaper i det svenska språket är det inte alltid så stor 

skillnad hos eleverna, även om det givetvis varierar. Sett till elevens ämneskunskaper skulle 

fler elever kunna delta i den ordinarie undervisningen direkt. Utmaningen är att skapa en 

organisation som fungerar menar rektorn, vilket även beskrevs av läraren. Men det viktigaste 

är, förtydligar rektorn, att skolan ska få vara en plats där eleverna får utvecklas, lära, undervisas 

utifrån en anpassad nivå och att eleverna får känna att det är så.  

 

Det är inte bara under skoltid som språket och lärandet utvecklas poängterar rektorn. Skolan 

ordnar mötesplatser även utanför undervisningssammanhang. Rasterna beskrivs som ett viktigt 

tillfälle för språklig utvecklig. Det ordnas även fritidsaktiviteter på lovdagar för att stärka 

gruppkänslan och skapa naturliga mötesplatser, vilket visat sig vara språkutvecklande för alla 

barn på skolan. Rektorn beskriver hur alla barn har utvecklats och blivit bättre på att formulera 

sig, återupprepa och vara mer tydlig i sitt språk. 

 

Både rektor och lärare tycker att de har hittat en organisationsform som fungerar. De uttrycker 

mycket positiva erfarenheter, en del utmaningar, men framför allt en stolthet över verksamheten 

och sina elever, hur den kulturella och språkliga mångfalden enligt dem berikar verksamheten. 

De har funderat på hur de kommit fram till att organisationsformen fungerar men uttrycker att 

det är svårt att svara på. Det kan vara många olika faktorer som påverkar.  

 
Vi har dragit slutsatsen att de har kommit rätt så snabbt tillrätta. Ganska snabbt 

inkluderade i alla fall i den här gruppen [...] Men också att dom ganska snabbt hittar 

systemet och strukturen, så jag har funderat lite på vad det är vi gör ... och jag har inte 

riktigt kommit fram till vad det är. Om det bara är att skolan är lagom. - Lärare 
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Rummet, tillgång till resurser och kollegialt lärande 

Förberedelseklassens klassrum ligger en halv trappa ner på väg till matsalen. Rummet är 

uppdelat på två mindre rum med endast en vägg och en större öppning som skiljer rummen åt. 

I det större rummet finns en whiteboard-tavla placerad på ena långsidan, samma vägg som 

klassrumsdörren. Under tavlan finns hyllor med arbetsmaterial. I ena hörnet står ett piano och 

några lådhurtsar. Ovanpå en av hurtsarna är en dokumentkamera placerad. Bänkarna står i en 

u-formation riktad mot tavlan. I mitten av rummet är ytterligare ett antal lådhurtsar placerade 

och ovanpå står plastkorgar med böcker på olika språk, ett fåtal bärbara datorer, en korg fylld 

med lärplattor och ett litet växthus. På tavlan är dagens schema utförligt uppritat med bilder 

och text i ett rutsystem som visar vad de olika årskurserna ska göra och var de ska befinna sig 

under dagen. I taket hänger en projektor som är riktad mot whiteboard-tavlan. På väggen mellan 

de två rummen sitter färgglada lappar och utklippta händer med olika hälsningsfraser och ord 

på olika språk, och i hörnet står en soffa med kuddar. I rummet bredvid ligger en stor rund matta 

på golvet. Det finns även en soffa mot fönsterväggen och bredvid står ett litet bord med några 

stolar. Stora högskåp är placerade utmed två av det lilla rummets fyra väggar.  

 

Alla kommunens skolverksamheter är tilldelade ekonomiska medel till undervisningsmaterial 

och där en del av dessa medel har beslutats inom det aktuella rektorsområdet att tillägnas 

digitala resurser. Både lärare och rektor ser lärplattor som ett bra verktyg och särskilt för de 

yngre eleverna. Det är beställt ytterligare lärplattor till verksamheten som ska vara förberedda 

för de nyanlända eleverna på så sätt att det innehåller applikationer som exempelvis tränar 

språket. Valet av vilka applikationer och program som de olika digitala verktygen ska 

installeras med gör lärarna själva eller med hjälp av kommunens IT-pedagoger. Lärarna har 

rektorns fulla förtroende i valet av resurser. Hon menar att det är lärarna som har den kunskapen. 

IT-pedagogerna är anställda för att stötta övriga lärare i verksamhetens IT-arbete. Det är de som 

håller sig uppdaterade, vet när det kommer nyheter och har som uppgift att föra detta vidare. 

IT-pedagogerna brukar arrangera seminarier om digitala nyheter som övriga lärare får anmäla 

sig till och delta i. Läraren beskriver också användningen av undervisningsmaterial som finns 

tillgängligt på internet, i ett forum för lärare runt om i landet. Mycket av det som används i 

undervisningen har tagits fram på egen hand av läraren utifrån egna intressen, behov och 

tillgångar. Däremot förs det sällan ett samtal om digitala resurser i det egna lärarlaget. 

Erfarenheter utbyts enligt läraren endast mellan enstaka lärare och det uttryckts ett behov av 

mer kunskap om digitala verktyg och digitala läromedel.  
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Man skulle ju behöva gå någon utbildning också kring detta kanske. Det är ju på eget 

intresse och på tid och för att man, jag har känt behov av program eller läromedel.   

- Lärare 

 

Projektor och dokumentkamera finns tillgängligt i klassrummet och används enligt läraren 

dagligen exempelvis genom att visa arbetsblad och arbetsuppgifter. Observationen av artefakter 

visade att de bärbara elevdatorerna som delas med övriga elever på skolan är utrustade med 

bland annat ordbehandlingsprogram och talsyntes. På lärplattan finns ett antal applikationer 

installerade, både spel och skrivprogram men också inspelningsapplikationer och 

inläsningstjänster. Läraren beskriver och visar ett digitalt läromedel från förlaget Natur och 

Kultur som innehåller mycket bilder och syftar till att framför allt träna ordförrådet. Läraren 

har även tidigare erfarenheter av SMART-board, interaktiv whiteboard, och uttrycker många 

fördelar med att använda ett sådant verktyg.  

 

Ibland kan jag sakna den möjligheten att kunna skriva i liksom. Det var jag lite 

bortskämd med att man ofta kan plocka fram en sång eller vad som helst och så kan man 

ringa in ord i texten. Det kan man ju göra nu med hjälp av datorn men det är inte lika 

smidigt. - Lärare 

 

Digitala resurser i undervisningen  

Digital teknik används dagligen i klassrummet och läraren beskriver resursernas potential för 

undervisningen. Då läraren började att undervisa de nyanlända eleverna med en begränsad 

tillgång till teknisk utrustning, utan dokumentkamera och projektor, understryker hon vilken 

skillnad det är att nu kunna använda olika uttrycksformer, visa bilder, film med mera. Det hade 

kunnat bli mycket tydligare för eleverna om de även fått se film om exempelvis fjärilens 

livscykel när det var temat för undervisningen. Däremot är det svårt att avgöra vad tillgången 

gjort för den här gruppen elever och deras språkutveckling konstaterar läraren med tanke på 

elevernas förkunskaper, förutsättningar och deras tidigare erfarenheter. Nu när de flesta elever 

har tillägnat sig svenska språket berättar läraren att verktygen är en enorm resurs. 
 

Men möjligheterna är ju enorma känner jag nu eftersom jag fick börja utan. [...] Ja. Jag 

kan verkligen jämföra [...]. Det är ett fantastiskt hjälpmedel. - Lärare 
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Redan i planeringsstadiet räknar läraren med de olika digitala resurserna och planerar för hur 

de ska kunna användas i undervisningen. Men som i alla andra undervisningssammanhang 

menar läraren att det är svårt att lägga undervisningen på en "plus ett-nivå" för alla. Det vill 

säga en undervisning som ska utmana alla, inte för mycket och inte för lite, på en väl anpassad 

nivå. Precis som alla andra elever har de nyanlända eleverna olika förutsättningar och behov. 

Både rektor och lärare beskriver svårigheter i undervisningen då behoven ibland kan variera 

stort.  

 

Vi har barn som inte har gått så mycket i skolan för dom har varit på flykt så länge. Det 

finns barn som har en jättebra skolerfarenhet med sig. Så där är ett spann som är hur 

stort som helst. - Rektor  

 

Läraren beskriver några exempel när de digitala verktygen används. Istället för att cirkulera i 

klassrummet med en arbetsbok i handen kan läraren lägga boken under dokumentkameran, visa 

och förstora bilden så att alla elever ser allt samtidigt på tavlan. Detta berättar eleverna om när 

dokumentkameran nämns i gruppintervjun. De tycker att den är bra och visar vad de ska arbeta 

med på lektionen. Detta har visat sig ge en mycket lugnare uppstart på lektionen och eleverna 

vet nu oftast direkt vad de ska arbeta med. Dokumentkameran blir därmed ett hjälpmedel att 

förtydliga instruktioner, sidnummer och uppgifter i undervisningen. Eleverna tycker även att 

arbetet med hjälp av dokumentkameran och med det digitala läromedlet är roligt. Kameran gör 

också att böcker som läraren har i pappersformat blir tillgängliga för alla samtidigt vilket gör 

att eleverna kan ta del av texten och läsa tillsammans. 

 

Språkstöd 

De vuxna som arbetar i gruppen och som kallas språkstödjarna beskrivs som ett ovärderligt 

kommunikativt stöd, inte bara i undervisningen utan också ute på raster för att hjälpa och reda 

ut konflikter. De finns tillgängliga vid vissa tillfällen i veckan och de är ett bra stöd för att kunna 

kommunicera på ett sätt så att alla förstår, både lärare och elever. Det framgår i intervjun med 

läraren att även det kräver planering och att läraren i förväg behöver ha tänkt ut när och var 

språkstödet behövs mest. Eleverna berättar att när de inte förstår eller när de behöver hjälp 

frågar de språkstödjarna.  
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Intervjuare: Hur brukar ni göra när det är någonting ni inte förstår?  

[...] 

Elev 5: Jag säger... Eh... på [modersmålet] säger jag till P och säger jag förstår ingenting 

så hjälper han mig. 

Intervjuare: Översätter P åt dig då? Förklarar han då? 

Elev 5: Ja 

Intervjuare: Elev 4 berätta. 

Elev 4: B kan hjälpa oss på svenska. 

[...] 

Intervjuare: Hur brukar du göra när du inte förstår Elev 3? 

Elev 3: Jag brukar säga till B. 

Intervjuare: Hur brukar du göra? 

Elev 1: Jag frågar E eller B eller P eller L 

- ur gruppintervjun med eleverna 

  

Att använda digitala verktyg för att översätta eller som stöd i kommunikationen har däremot 

lärare inte använt sig av i den här undervisningsgruppen. I tidigare undervisningssammanhang 

var det en självklarhet för läraren och då ansågs det vara ett bra digitalt språkstöd. I den här 

gruppen beskriver läraren hur viktigt det är med den personliga kommunikationen något som 

verktygen inte kan ersätta och att behovet av digitala verktyg kan bero på hur verksam lärare 

ser på kommunikation. Det kräver dessutom en del färdigheter hos eleverna, både språkliga och 

tekniska för att verktyget ska vara användbart.   

 

Det har jag gjort tidigare på andra skolor har jag använt translate-program, väldigt 

mycket. Men jag vet inte varför jag inte har gjort det här. Kanske för att vi i början inte 

hade alltså. Vi nyttjade inte iPaddarna så mycket i början. Det var liksom. Jag tänkte 

inte så långt ens en gång. Jag tror att jag som person är mycket mer fysisk så här. Jag 

vill liksom ha den här kommunikationen och sen är dom inte läskunniga heller på sitt 

språk.  - Lärare 

 

Läraren uttrycker också att det kan finnas vissa skillnader att undervisa en större grupp 

nyanlända elever som i det här fallet i jämförelse med att undervisa eleverna enskilt, en till en. 

Där kan behovet att översätta direkt vara större. I den här undervisningsgruppen är eleverna 

otroligt snabba med att hjälpa varandra och översätta åt varandra när det uppstår 

kommunikativa svårigheter. Att plocka fram ett verktyg för att översätta ett ord tar mycket 
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längre tid. Läraren berättar också om det öppna klimat som finns i gruppen. Här vet alla att 

språket kan vara svårt även om eleverna i gruppintervjun var eniga om att det är lätt att lära sig 

svenska. I klassrummet finns inga språkliga barriärer poängterar läraren. Det språk som passar 

bäst för stunden används. 

 

Rektorn understryker vikten av att vara flexibel i undervisningen överlag men även i 

användandet av digitala resurser. Det är viktigt att låta eleverna visa sina kunskaper, tillvarata 

och använda både de språkliga och tekniska kunskaper eleverna har. Exempelvis visade 

gruppintervjun att eleverna på egen hand kan ställa om de digitala verktygen till ett språk de 

själva förstår. 

 

Intervjuare: Vad visar du nu Elev 4? 

Elev 4: Man kan göra här. Man kan läsa på [modersmålet] och allt språk. 

Intervjuare: Okej. Vad smart. Du byter språk på iPaden. Ah. Så det blir lättare  

och förstå då. 

Elev 4. Sen gör jag såhär. 

Elev 3: Jag har ett språk på iPaden, andra språk. 

- ur gruppintervjun med eleverna 

 

Digitala resurser för språkutveckling och lärande  

Eleverna visar på ett engagemang och positiv inställning till den tekniska utrustningen, 

programmen och de applikationer som finns tillgängliga. Läraren och rektorn är eniga och 

övertygade om resursernas möjligheter. Verktygen underlättar till exempel arbetet att plocka 

fram bilder, sånger, texter, filmer och så vidare för att kommunicera och lära. De estetiska 

ämnena och multimodala texterna nämns i intervjuerna och anses vara en tillgång i det 

språkutvecklande arbetet. Att använda bilder när språket inte räcker till var något som nämndes 

i intervjun med eleverna. De beskrev hur läraren ritade eller visade bilder för att förklara då det 

var ett ord de inte förstod. 

 

Och i detta fallet när man kommer och inte har samma språk så tror jag att bilder är 

fantastiskt bra att använda sig av. Likaså musik. Jag kan ju höra dom här barnen sjunga 

svenska sånger. Dom vet ju inte riktigt vad dom sjunger men dom sjunger, dom kan 

orden. Alltså det finns så mycket man kan plocka från dom här estetiska och då blir ju 

det digitala också att man kan använda bilder, man kan använda film.  - Rektor 
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Respondenterna beskriver hur resurserna möjliggör ett varierat arbetssätt då alla individer lär 

på olika sätt. Ett exempel som nämns är möjligheten att kunna lyssna på texter genom 

inläsningstjänst. Där kan eleverna ta del av de texter som finns inlästa auditivt, flera gånger. 

Lärande kan även ske när eleverna får prata eller läsa och sedan bli inspelade. Verktyget, i det 

här fallet lärplatta, används då som ett inspelningsverktyg där eleverna spelas in när de läser 

egna texter. Läraren berättar om hur inspelningsverktyget använts i ett muntligt arbete där 

eleverna fick föra en dialog och agera med fingerdockor. Att få lyssna till sin egen röst och 

kunna jämföra med tidigare inspelning och på så sätt följa utvecklingen ger eleverna möjlighet 

att bli medveten om sitt eget lärande. Ett annat exempel som nämns är när yngre elever arbetar 

med bokstavsinlärningen. Eleverna kan då med hjälp av lärplattan träna att forma bokstäverna. 

Det kan i vissa fall kännas mer lustfyllt än att använda penna och papper och framför allt ses 

som en variation i undervisningen säger rektorn. 

 

Eleverna samarbetar och stöttar varandra i arbetet med verktygen vilket blev tydligt i 

gruppintervjun då de visade ett internetbaserat spel som tränar ordförrådet. Eleverna 

kommunicerade, pekade och löste uppgiften tillsammans. Fördelar och möjligheter att mötas 

vid en lärplatta och hur ett samtal utifrån ett digitalt verktyg kan vara språkutvecklande, var 

något som nämndes även i intervjun med rektorn. 

 

Det uttrycktes tankar från läraren om ett framtida arbete med digitala resurser och om att 

eleverna skulle få tillgång till varsin lärplatta. Läraren beskrev hur lärplattan då skulle kunna 

användas som ett verktyg att ge eleverna respons i formativt syfte via verktygets möjligheter 

att ge direkta kommenterar.  

 

Och att man som lärare kan kanske gå in på varje elev och kommentera ganska direkt 

liksom. [...] och ge mycket mer direkt feedback på något vis och det tror jag att dom här 

barnen skulle må ganska bra av. - Lärare 

 

Det är inte bara svenska språket som eleverna måste få möjlighet att utveckla. Deras modersmål 

är minst lika viktigt och även där kan verktygen var ett stöd men också en tid för återhämtning 

genom att göra modersmålet tillgängligt på exempelvis lärplattan menar rektorn. Likaså 

diskuterades möjligheterna som digitala resurser erbjuder för att kunna undervisa på distans via 

så kallad fjärrundervisning. Då det i vissa fall saknas modersmålslärare på skolan skulle detta 

kunna var en möjlighet att erbjuda fler elever modersmålsundervisning. Detta var något som 
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verksamheten ännu inte hade utformat men som eventuellt skulle kunna vara en framtida 

lösning. 

 

Vi ska ju utöka så att vi får fler iPads då så att vi kan ha vissa program inlagda eller 

vissa appar inlagda just för eleven med annat modersmål så de får möjligheter och träna 

lite så också. Och det är ju viktigt att dom behåller sitt språk också och då kan iPaden, 

alltså dom kan få vila i det en stund. Så kan dom ha någonting på [modersmålet] som 

dom jobbar med.  - Rektor 

 

Hinder i arbetet med digitala resurser 

Respondenterna exemplifierar många fördelar med digitala resurser i verksamheten men även 

en del hinder och svårigheter som kan uppstå. Inledningsvis beskrevs tillgången till resurser 

och hur verksamheten blir tilldelad ekonomiska medel till undervisningsmaterial. I samtalet 

kom det fram att det hela tiden är en avvägning. Vad ska verksamheten satsa på och vad är mest 

gynnsamt för eleverna och lärandet? Begränsningen i ekonomiska tillgångar kan emellanåt 

upplevas som ett hinder i arbetet. Vidare beskrivs arbetet och balansen mellan att använda och 

att inte använda digitala resurser i förhållande till de didaktiska valen läraren gör.  

 
Ja det får ju inte ersätta liksom. Så är det ju i all undervisning. [...] Man ska se det som 

ett komplement tycker jag och variation i det också. - Rektor 

 

Det är klart att man inte ska använda det jämt och ständigt heller. Det får ju inte byta ut 

någonting annat. - Lärare  

 

Eleverna uttrycker exempelvis svårigheter med datorer och lärplattor när uppkopplingen är 

dålig eller tillgången till internet saknas. Likaså beskrivs av läraren svårigheterna som uppstår 

om eleverna tilldelas en egen lärplatta, hur det ska används i undervisningen, vad som ska 

laddas ner och hur de ska få möjlighet att använda verktyget hemma.  

 

Vad dom gör när man går därifrån. Det är ju så lätt att gå in på YouTube liksom. Det är 

ju jättelätt när man har sin iPad framför sig. - Lärare 
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Sammanfattning 

De nyanlända eleverna organiseras genom en kombination av direktintegrering och 

förberedelseklass. Så mycket som möjligt ska eleverna vara i den tilldelade årskursen och 

ordinarie undervisningen. Förberedelseklassen är till för att stötta och förbereda eleverna och 

har både för- och nackdelar som organisationsform. Verksamheten innefattar förutom verksam 

lärare, språkstödjare som stöttar kommunikationen och agerar tolk. Detta stöd har visat sig vara 

av stor betydelse och går inte att ersättas av digitala verktyg. Digitala resurser som används i 

verksamheten är projektor, datorer, dokumentkamera, lärplattor, digitala läromedel, hemsidor 

och lärplattans applikationer vilket visat sig underlätta vardagen och undervisningen både för 

lärare och eleverna, i det svenska språket men också för elevernas modersmål. Eleverna visar 

på digitala färdigheter och tycker att arbetet är lustfyllt men det finns vissa organisatoriska 

hinder exempelvis tillgång och kunskap för att digitala verktyg ska skapa möjligheter för språk 

och kunskapsutveckling. Resultatet visar att det handlar om en balans där det ena inte får och 

kan ersätta det andra. Digitala resurser är och ska ses som ett komplement.  
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Diskussion  

Kommande och avslutande kapitel innehåller inledningsvis en metoddiskussion. Därefter i 

resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i relation till vetenskapliga teorier, tidigare 

forskning, egna erfarenheter och relevans för yrkesverksamheten.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte var att beskriva en särskild kontext som besvarar frågorna hur och 

varför utifrån ett helhetsperspektiv ansågs fallstudie som metod vara passande för den aktuella 

studien. Helheten avser verksamheten som de nyanlända eleverna är en del av och som var ett 

av urvalskriterierna, och därför var det viktigt att inkludera skolledning, verksam lärare och 

elever i studien. Hade kriteriet om ett specifikt språkutvecklande digitalt verktyg lagts till hade 

möjligheterna att formulera andra mer riktade frågor ökat och på så sätt hade resultatet 

eventuellt berört ytterligare kommentarer om språkutveckling. Tre av de sex datakällor som 

Yin (2007) beskriver är aktuella för fallstudier valdes: intervjuer, direkt observation och fysiska 

artefakter, vilka bidrog med kunskap om fallet. Hade ytterligare informationskällor inkluderats, 

exempelvis en deltagande observation i undervisningssammanhang med fokus på 

språkutvecklande arbetssätt tillsammans med digitala verktyg, hade det eventuellt kunnat ge en 

större förståelse för hur resursernas används i språkutvecklande syfte. Om fler röster involverats 

hade fallet i fråga dessutom kunnat bli mer beskrivande. Det hade gett studien en bredare bild 

av verksamheten. Exempelvis skulle intervjuer av IT-pedagoger och fler verksamma lärare 

kunnat vara aktuellt för att bredda uppfattningen om fallet. Likaså hade eventuellt 

kunskapsbidraget ökat om läraren hade haft längre erfarenhet av digitala resurser i verk-

samheten. Styrkan i studien är att fallet är aktuellt och att respondenterna själva kan beskriva 

jämförelser, för och nackdelar, möjligheter och hinder. 

 

Intervjuguiderna som berörde lärare och rektor var utformade på ungefär samma sätt, men något 

mer omfattande än studiens frågeställningar, i syfte att kunna bidra med andra svar som inte 

var tänkta initialt. Att låta intervjuguiderna stämma överens gör att två respondenter resonerar 

om och beskriver samma område. Valet att rikta guiderna något handlade om att det fanns en 

föreställning om att rektorn kunde svara på vissa organisatoriska och ekonomiska frågor precis 

som undervisningsfrågorna var mer anpassade till lärarens intervju. Intervjuguiden för eleverna 

anpassades på så sätt att frågeställningarna hade en högre grad av öppenhet (Jacobsen, 2017). 
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Detta gjordes för att inte leda samtalet utan istället försöka fånga upp elevernas tankar och 

åsikter. Tillgången till digitala verktyg i intervjun syftade till att tydliggöra frågeställningar för 

eleverna och användes för att kunna observera hur eleverna kommunicerade med hjälp av och 

i samband med de digitala resurserna. Dessutom intervjuades eleverna i grupp för att eleverna 

skulle kunna få möjligheten att stötta varandra i språket. Inför intervjun diskuterades 

möjligheten att involvera språkstödjaren i samtalet med eleverna. Av oförutsedda anledningar 

fanns inte den möjligheten tillgänglig just vid intervjutillfället. Troligtvis har en del av den 

information eleverna förmedlade missuppfattats eller inte uppfattats alls på grund av 

språkförbistringar. Även om det under intervjun funnits tillgång till tolk är det inte säkert att 

intervjun bidragit med, för studien, relevant information ändå. Valet att använda öppna frågor, 

intervjuguidens struktur och formuleringar kan också ha påverkat elevernas respons. Syftet med 

öppna frågor och uppmaningar att beskriva arbetet gäller studiens andra frågeställning som 

handlar om elevernas uppfattning, vilket var svårt att förutse. Elevröster är oerhört viktigt men 

det är oftast mer utmanande att intervjua barn. Eventuellt hade det underlättat för intervjun om 

tid ägnats åt att lära känna eleverna något inför intervjun. Ett besök gjordes några dagar före 

intervjun och läraren hade berättat om studien i förväg. Trots det kan det uppstå en viss spänning 

i ett möte med en annan vuxen vilket har funnits i åtanke vid materialanalysen. Intervjun med 

eleverna valdes också att genomföras efter intervjun med läraren för att notera eventuella 

samtalsuppslag. Ljudinspelningen var en styrka i metoden då all den data som samlades in hade 

varit omöjlig att anteckna. Jacobsen (2017) skriver att ljudinspelningen kan vara ett sätt att öka 

studiens kvalitet och tillförlitlighet då det är lätt att glömma och slarva med anteckningar. 

Särskilt i gruppintervjun uppkom respons som inte hade noterats i intervjun utan uppdagades 

först i transkriptionen. 

 

De två teoretiska perspektiv som användes i studien valdes i syfte att komplettera varandra. Det 

ena bidrog till helhetsperspektivet över skolan som organisation och det andra visade på 

didaktiska val i relation till verksamheten. Hade ett annat perspektiv valts hade därmed andra 

frågor kunnat formulerats och på så sätt hade resultatet kunnat visa på ytterligare delar, 

betydelsefulla för det aktuella fallet och elevernas språkutveckling, exempelvis hade samspelet 

i arbetet med digitala verktyg kunnat synliggöras. 

 

Att koda analysen med färg och kategorisera materialet gjorde textmassan hanterbar. Däremot 

upplevdes svårigheter i analysarbetet då vissa partier i det analyserade materialet behandlade 

samma sak och att det inte var självklart under vilken kategori som stycket skulle placeras. 



 

 27 

Jacobsen (2017) skriver om detta fenomen och menar att kategoriseringen då kan bli 

godtycklig. Att låta någon annan forskare eller själv upprepa kategoriseringen kan göra att 

kvaliteten på analysen ökar. För att göra studien sanningsenlig och tillförlitligt lästes ett utkast 

av resultatet av en respondent, vilket var bra för både tolkningen och för studiens kvalitet. Att 

dra generella slutsatser om resultatet kan däremot innebära vissa risker på grund av studiens 

begränsade urval och underlag. 

 

 
Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån samma kategorier som behandlades i 

resultatdelen bortsett från sammanfattningen men med tillägg för sista stycket vilket redogör 

för förslag för framtida forskning. 

 

Organisationen 

I enlighet med Öqvist (2008) och Nilholms (2016) beskrivningar av vad ett systemteoretiskt 

perspektiv på lärande innebär går det att sammankoppla detta med skolan som organisation och 

utefter det beskriva aktörernas påverkan. Då det inte finns tydliga riktlinjer för organisationen, 

förutom den tidsgräns som är fastställd för förberedelseklass (SFS 2010:800), ser 

organisationen för nyanlända elever olika ut (Ojala, 2016). Det aktuella fallet för den här 

studien beskriver ett sätt att organisera, en kombination av direktintegrering och placering i 

förberedelseklass, och enligt lärare och rektor anses det vara framgångsrikt. Dessvärre finns det 

hinder, organisatoriska hinder, på ett högre plan i systemets hierarki som kan vara svårt att 

överkomma i verksamheten. Ett sådant hinder kan handla om lokaler och utrymmen för 

pedagogisk verksamhet vilket också framkommer i resultatet. Ett annat exempel som lyftes i 

resultatet gällande organisationen och som även nämns i Skolverkets (2014) intervju med 

Monica Axelsson och Anniqa Sandell Ring är att framgångsfaktorer för verksamheter som 

inkluderar nyanlända omfattar samverkan och flexibilitet både i organisation och arbetssätt. 

Detta uttrycks av respondenterna i resultatet och är enligt min tolkning en medvetenhet som 

både lärare och rektor delar. Det finns också utifrån det som observerats och analyserats ett 

samarbete mellan verksamhetens olika aktörer, främst mellan språkstödjare och lärare. 

Eftersom studien inte fokuserar på samarbetet visar resultatet däremot inte i vilken utsträckning 

alla skolans resurser samverkar.    
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Rummet, tillgång till resurser och kollegialt lärande 

Selander & Kress (2010) beskriver hur rum och tillgång, utifrån det designdidaktiska 

perspektivet, påverkar läraren, undervisningens designer, och de didaktiska val som läraren gör. 

Detta visar sig tydligt i resultatet när läraren beskriver skillnaden i hur det var att undervisa 

elevgruppen till en början utan vare sig projektor eller dokumentkamera i jämförelse med hur 

det är nu när det finns tillgängligt. De digitala resurserna har gett läraren många möjligheter 

och visat sig underlätta undervisningen. Läraren uttrycker också framtidsplaner och höga 

förväntningar på vad de nya resurserna kan bidra med. Tillgången och rummets utformning 

påverkar alltså de didaktiska val som läraren gör i sin vardag. Utifrån den observation jag gjorde 

av klassrumsmiljön bidrar den till möjligheter enligt min mening. Exempelvis är placeringen 

av bänkar och bord gjord på ett sådant sett så att alla ser tavlan. Rummets utformning ger också 

möjligheter att kunna dela upp eleverna i grupper genom att utnyttja ytan och båda rummen. 

Däremot tolkar jag tillgången till resurserna som att det begränsar spontanitet och flexibilitet, 

då det endast finns ett fåtal datorer och ett fåtal lärplattor på skolan som dessutom ska hämtas 

från ett annat rum. Resultatet visar därmed att den undervisning som bedrivs och med de 

arbetsformer som väljs påverkas till viss del av skolledningen och förvaltningens beslut om 

ekonomiska medel då det styr vad som finns att tillgå genom de tilldelade ekonomiska medlen.  

 

Det kollegiala lärandet och tillgång till IT-pedagoger är också något som påverkas av systemets 

aktörer på en högre nivå. Även om det enligt läraren inte utbyts erfarenheter just i lärarlaget 

finns det ändå ett kollegialt samarbete och som är en del i verksamhetens utvecklingsarbete. 

Med IT-pedagoger i verksamheten framgår det att kommunen har valt att satsa på tekniken och 

ser till lärarnas behov av stöd i arbetet. Detta går i linje med styrdokumenten och skolans 

uppdrag som enligt läroplanen ska utrusta eleverna med digital kompetens (Skolverket, 2016b). 

Digital kompetens är en färdighet som behövs för att eleverna ska kunna delta som en aktiv 

samhällsmedborgare något som poängteras av Domeij och Karlsson (2013). Resultatet visade 

att läraren aktivt söker efter digitala resurser, exempelvis applikationer och läromedel, om 

behovet finns och tar då bland annat hjälp av kollegor och IT-pedagog men utforskar även på 

egen hand. Likaså uttryckte rektorn att val av digital resurs överlämnas åt lärarna. Perselli 

(2014) såg även detta i sin studie och skriver att det är lärarens erfarenheter och kunskaper om 

tekniken som påverkar vilka didaktiska val läraren gör. Läraren är designern, det är läraren som 

gör de didaktiska valen (Selander, 2009). 
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Digitala resurser i undervisningen 

Hell (2016) och så även Keegwe och Hussein (2014) visar att digitala verktyg i undervisningen 

är framgångsrikt för andraspråkselever. Samma uppfattning beskriver både rektor och lärare 

som uttryckte teknikens självklarhet i undervisningen. Detta stämmer överens med skolans 

styrdokument, det samhälle vi tillhör och den utveckling som sker. Jag tror att det skapas 

förutsättningar om undervisande lärare ser potentialen i resurserna vilket också visade sig i 

resultatet. Dettori och Lupi (2010) menar att få av de programvaror som studerades var an-

passade för barn och undervisning vilket är en nödvändighet för att det ska ske ett lärande. 

Lärare måste vara observanta på vilka program som används i undervisningen och att det har 

ett syfte. Vilka resurser som ska användas kan vara svårt att avgöra och där tror jag att kolleger 

eller andra verksamma lärare kan vara till stor hjälp. Även Skolverket (2015) bidrar med 

kunskaper om lämpliga verktyg och program. Mina egna erfarenheter säger att bristen på 

digitala resurser i verksamheten har handlat om att kunskaper om program och applikationer 

varit bristfälliga och vad resurserna faktiskt gör för lärandet. Enligt min uppfattning är det inte 

frågan om digital teknik ska användas utan hur och även där kan det kollegiala lärandet vara 

till stor hjälp. Det handlar om att läsa på, våga pröva, våga misslyckas, utvärdera, tänka nytt, 

anpassa, precis som i all annan undervisning.  

 

Språkstöd 

Trots att det finns vissa brister i applikationer och programvaror som anses vara ett stöd för 

kommunikation (Wood, 2001; Domije & Karlsson, 2013) var min föreställning att det i någon 

mån användes i undervisningen. Intervjuerna visade på motsatsen. Precis som läraren beskriver 

krävs det andra kunskaper av en elev att kunna hantera verktyget på rätt sätt för att det ska vara 

ett hjälpmedel i kommunikation och undervisning. Detta visade även Skolinspektionens (2014) 

granskning. Det behövs kunskap och färdigheter om hur verktyget ska användas för att stötta 

språket, både en språklig och digital kompetens.  

 
För elever med annat modersmål än svenska är det särskilt viktigt att de får utveckla sitt 

modersmål parallellt med undervisningen i svenska. Det framkommer i den forskning som 

presenterades inledningsvis (Axelsson, 2013; Skolverket, 2012) och enligt min tolkning av 

resultatet att det fanns en medvetenhet om modersmålets betydelse för språkutvecklingen, dels 

genom att låta modersmålet vara en del i undervisningen, för att stötta språkutvecklingen, dels 

att modersmålsundervisningen fanns med i planeringen. Att klassrummet i studien beskrivs som 
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ett rum utan språkliga barriärer, där det språk som passar bäst används tycker jag också visar 

på en medvetenhet och ett förhållningssätt där det tillåtande klimatet gynnar både lärande och 

språkutveckling.  

 

Digitala resurser för språkutveckling och lärande 

Resultatet visade att de digitala resurserna är en självklarhet i undervisningen men de får inte 

dominera. Både lärare, rektor och elever beskrev vikten av det fysiska stödet i 

kommunikationen och syftar då på organisationens språkstödjare. Det går inte att ersätta den 

fysiska interaktionen och relationen mellan lärare och elev. Läraren beskriver också värdet av 

kommunikation och interaktion, särskilt för nyanlända elever. Gruppen är viktig för de här 

eleverna, den skapar en trygghet som påverkar eleven i en positiv riktning. Det öppna klimatet 

och ett rum utan språkliga barriärer som beskrivs i intervjun är gynnsamt för eleverna som lär 

sig ett nytt språk. Den personliga interaktionen som sker i gruppen gynnar lärandet och därför 

blir resurserna ett komplement och kan aldrig ersätta lärarens kompetens och kunskaper (Wood, 

2001). 

 

Hinder i arbetet med digitala resurser 

Att vara beroende av digital teknik tror jag kan vara skrämmande för många. Det behövs 

kunskap både om programvaran men också om den tekniska utrustningen i sig, hur situationen 

löses när utrustningen inte fungerar eller att internetuppkopplingen är bristfällig. Visserligen 

kan oron vara befogad då teknik ibland kan ställa till problem men tekniken utvecklas hela tiden 

och blir alltmer tillförlitlig. Istället för att ge upp är det viktigt, som med allt annat, att hjälpas 

åt, både lärare och elever, vilket också framkom i resultatet. 

 

Förutom de ekonomiska begräsningarna som finns och som är en del av systemet, skolans 

organisation, kan den beslutsfattande processen i systemet ses som ett hinder. Det beskrivs 

exempelvis av Öqvist (2008) utifrån ett systemteoretiskt tänkande att för att det ska krävas en 

förändring behövs alla delar. Detta var inget som uttrycktes explicit som ett hinder i intervjuerna 

men som jag ändå har noterat och reflekterat över. Verksamheten i studien har enligt min åsikt 

goda förutsättningar för förändring, en kommun som vill satsa, en ledning som är påläst och en 

lärare som har ambitioner och ser möjligheter. Det skulle vara intressant att ta del av övriga 

lärares tankar om digital teknik och resurser för lärande. 
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Det är inte säkert att bara för att eleverna utrustas med varsin lärplatta eller får tillgång till 

datorer så kommer språkutveckling och lärande per automatik. Det behövs kunskap om 

verktygen som resurs, vilka funktioner som finns tillgängliga och hur de ska användas. 

Dessutom visar resultatet att det finns funderingar om svårigheterna som kan uppstå när 

eleverna får varsin lärplatta, hur verktyget ska användas i undervisningen och elevens valfrihet 

och tillgång. Jag vill utveckla resonemanget från resultatet och reflektera över vilka erfarenheter 

eleverna har med sig sedan tidigare och vilka förkunskaper eleven har i användningen av digital 

teknik. Antagligen skiljer sig dessa kunskaper åt liksom övriga kunskaper. För att resurserna 

ska vara verksamma beror det också på hur självgående eleven är och hur eleven ser på 

verktyget som ett verktyg inte endast en digital artefakt för underhållning. 

 

Vidare forskning 

Av det som framkommit i studien hävdar jag att det finns ett behov av forskning som berör 

digital teknik och lärande. Exempelvis behövs studier som ingående analyserar arbetsformer, 

verktyg, programvaror och vad som faktiskt gynnar elevers språkutveckling och särskilt för 

yngre nyanlända elever. Min uppfattning är, med tidigare erfarenheter från verksamhetsförlag 

utbildning [VFU], att verksamma lärare och även jag själv som blivande lärare efterfrågar 

handfasta råd och konkreta medel användbara i undervisningssammanhang. Precis som 

avvägningen mellan ekonomiska tillgångar och inköp är tiden för verksamma lärare en 

prioriteringsfråga. Tiden är begränsad och att eftersöka digitala resurser att använda och på 

egen hand undersöka vad som är gynnsamt kan därmed prioriteras bort.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide - Lärare 
•   Inledning  

o   Presentation - studiens syfte och publikation  
 

•   Information om respondenten 
o   Utbildning 
o   Antal år inom yrket 
o   Tidigare uppdrag 
o   Nuvarande uppdrag 
 

•   Organisationen 
o   Hur ser organisationen kring nyanlända elever ut på er skola? 
 

•   Nyanlända elever och språkutveckling 
o   Positivt 
o   Utmaningar 

§   Hur gör du exempelvis om språket blir ett hinder i kommunikationen? 
o   Särskilda arbetssätt (språkutvecklande) 

§   Hur har du fått kunskap om detta? 
 

•   Digitala resurser och undervisning 
Definition av digitala resurser - 
Allt digitalt som kan vara resurs för lärande, teknisk utrustning (datorer, iPad, telefoner, 
kameror). Information och kommunikationsteknologi (IKT) och i förlängningen 
multimodala texter (bilder, animationer, ljudupptagning) 

 
o   Vilka resurser finns på er skola?  

§   Vilka använder du? 
o   Hur använder du digitala resurser i din dagliga verksamhet? 
o   Inkluderar du digitala resurser i planeringen?  

§   Hur väljer du? (begränsningar, språkutvecklande)  
o   Fördelar/Möjligheter 
o   Nackdelar/Hinder 
o   Hur har du utvecklat kunskaper om digitala resurser?  

§   Hur håller du dig uppdaterad?  
o   Hur mycket kan du påverka val och inköp av digitala resurser? 
o   Elevinflytande  

•   Kollegialt 
o   Diskuterar ni digitalisering och resurser i arbetslaget?  

 
•   Framtid och visioner  

o   Hur ser det ut till hösten? om 1år? 5år? 
o   Önskningar 
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Intervjuguide - Rektor 
 

•   Inledning  
o   Presentation - studiens syfte och publikation 

 
•   Information om respondenten 

o   Utbildning 
o   Antal år inom yrket 
o   Tidigare uppdrag 
o   Nuvarande uppdrag 

 
•   Organisationen 

o   Hur organiserar ni placering av nyanlända elever?  
o   Hur kartläggs deras kunskaper? 

 
•   Nyanlända elever  

o   Positivt 
o   Utmaningar 

§   Hur gör du om språket blir ett hinder i kommunikationen? 
 

•   Digitala resurser  
Definition av digitala resurser.  
Allt digitalt som kan vara resurs för lärande, teknisk utrustning (datorer, iPad, 
telefoner, kameror) Information och kommunikationsteknologi (IKT) och i förläningen 
multimodala texter (bilder, animationer, ljudupptagning) 
 

o   Hur använder du digital teknik i ditt uppdrag? 
§   Fördelar/Möjligheter 
§   Nackdelar/Hinder 

o   Vem tar beslut om utveckling och inköp? 
§   Hur fördelas resurser? 

o   Fjärrundervisning  
 

•   Kollegialt 
o   Diskuteras digitalisering och resurser i arbetslagen?  
o   Fortbildning?  

 
•   Framtid och visioner 

o   Hur ser det ut till hösten? om 1år? 5år? 
o   Önskningar 
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Intervjuguide - Eleverna 
 

•   Inledning  
o   Presentation - varför och vad intervjun ska handla om. 

 
•   Information om respondenterna 

o   Årskurs 
o   Modersmål 

 
•   Skolan 

o   Berätta om en skoldag.  
§   Roligt/Tråkigt  
§   Svårt/Lätt 

 
•   Språk  

o   Berätta om ditt språk  
o   Modersmålsundervisning 
o   Andra språk 
o   Hur gör du när du hör eller läser ord du inte förstår? 

 
•   Digitala resurser (använd en dator och/eller en iPad)  

o   Berätta. Vad brukar ni göra med den här? Visa. 
§   Svårt /Lätt  
§   Roligt/Tråkigt 

o   Vad tror du att du lär du dig när du använder en sån här?  
o   Kan man träna på sitt modersmål/svenska med hjälp av datorn/iPad? 
o   Finns det andra saker i klassrummet som er lärare använder för att visa bilder 

eller filmer t.ex. 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 
 
Informationsbrev till vårdnadshavare.     2017-04-18 
 
 
 
Hej! 
 
Jag är lärarstudent vid Jönköping University och skriver ett examensarbete i ämnet svenska 
med inriktning språkutveckling. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur digitala resurser så 
som iPad, datorer, internet med mera kan hjälpa eleverna att utveckla sitt språk. Detta vill jag 
undersöka genom att besöka skolan, intervjua lärare, rektor och elever i klassen.  
 
Min önskan är att få intervjua några av klassens elever om hur de arbetar med digitala resurser 
i skolan. Deltagandet är frivilligt och kommer att kunna avbrytas när som helst om så önskas. 
Alla som medverkar är anonyma och materialet som samlas in kommer endast att användas i 
studien. När arbetet är godkänt kommer studien blir tillgänglig för alla men insamlat material 
kommer att slängas.  
 
Tillåter ni att ert barn deltar i min studie skriver ni er namnteckning nedan.  
 
 
 
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig,  
XX,  
examensarbetets handledare, XX 
eller klasslärare, XX 
 
 
Tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar 
 
XX     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag som vårdnadshavare godkänner att mitt barn får delta i studien.  
 
 
 
____________________________________________________ 
 


