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Abstract 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskningen säger om digitala 

hjälpmedels roll för att överbrygga nyanlända elevers språkbarriärer i grundskolan. 

Resultatet utgår från 16 publikationer som visar att undervisningen måste anpassas 

till nyanlända elever och den mångkulturalitet som råder i klassrummen. Exempelvis 

visar McManis & Gunnewigs (2012) resultat att digitala hjälpmedel gynnar eleverna 

i arbetet med digitala berättelser, eftersom eleverna kan skriva, tala in ljud och lägga 

in bilder, vilket gör att de utvecklar språkkunskaperna. Sadik (2008) såg i sin studie 

att digitala berättelser stärkte elevernas ämneskunskaper, eftersom de blev mer 

intresserade av att arbeta när de fick använda digitala hjälpmedel. Nemeths och 

Simons (2013) resultat visar att digitala hjälpmedel, som en digitalkamera, är 

användbart för att andraspråkselever ska öka sitt ordförråd när de tar kort på ett 

föremål och sedan diskuterar och lär sig mer om det. Teorier som forskning utgår 

ifrån innefattar huvudsakligen post-migration ecology som undersöker nyanlända 

elevers situation och den miljö de befinner sig i. Även Vygotskijs sociokulturella teori 

förekommer mycket i forskning som handlar om att kunskap blir till när människor 

interagerar med andra. Majoriteten av studierna på området har en positiv inställning 

till digitala hjälpmedel och menar att applikationerna kan användas för att skapa 

intresseväckande lektioner, eftersom de har ett stort utbud av olika språk och eleverna 

kan arbeta tillsammans och lära sig av varandra. Forskningen håller sig dock kritisk 

till hur insatta skolor är i de nyanlända elevernas situation och menar att lärare och 

rektorer behöver ha rätt kompetens och ge nyanlända alla verktyg som finns 

tillgängliga för att eleverna ska kunna utvecklas kunskapsmässigt. 
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1 Inledning  
Nyanlända elever har ofta inte tillräckligt med kunskaper i svenska för att följa med i 

undervisningen. Dessutom har läraren ofta inte möjlighet att lägga fokus på att de ska 

förstå, eftersom de inte alltid har tiden som behövs för att hjälpa dessa elever att 

utveckla sin språkliga förmåga. Det innebär att nyanlända elever ofta får arbeta med 

uppgifter för sig själva och inte är lika inkluderade i klassrummet, eftersom de inte 

kan vara lika delaktiga i undervisningen som elever som behärskar språket. 

Problematiken ligger i att dessa elever inte befinner sig på samma kunskapsnivå och 

språknivå som resterande elever vilket dels påverkar det sociala samspelet, dels 

påverkar hur stora möjligheter eleverna har att delta i individuella och gemensamma 

uppgifter. För att åtgärda problemet kan digitala hjälpmedel fungera som en brygga 

över språkbarriärerna genom olika applikationer där eleverna kan översätta ord och 

meningar för att förstå uppgifterna, vilket kan öka deras delaktighet i klassrummet.  

Språkbarriärer beskriver Nwabudike, Ojoko & Nwaorah (2014) som alla 

dilemman som individer behöver handskas med när de prövar att samtala med 

individer som inte talar samma språk som de själva. De förklarar att begreppet även 

beskriver de hinder som kan uppstå när individer lär sig ett nytt språk (2014, s. 206). 

Sandgren (2018) framhåller att nyanlända elever behöver kunna använda 

sig av och förstå språket för att följa undervisningen. Han menar att eleverna behöver 

språket för att kunna uppfylla målen och visa kunskaper som att ”läsa bekanta och 

elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande 

sätt” [och att] ”samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge 

kommentarer och framföra egna åsikter” (Skolverket, 2018, s. 263). Att inte ha god 

språklig förmåga kan innebära ett för begränsat vokabulär, begränsningar i 

språkförståelsen och skrivsvårigheter. Det leder till svårigheter att samtala och skriva, 

vilket kan bidra till svårigheter att på rätt sätt inhämta och använda sig av information 

som krävs för skolarbetet (2018, s. 3). Persson (2016) menar att eleverna kan använda 

digitala verktyg för att utveckla sina språk. Genom olika applikationer och 

datorprogram kan eleven både se och höra språket i olika situationer. Det kan innebära 

att träna på bokstäverna och höra deras uttal och se stavningen av dem. Hon betonar 

att eleverna även kan upprepa bokstäverna och pröva att läsa ut dem vilket bidrar till 
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en mer framgångsrik inlärning än att endast lyssna på bokstäverna. Eleverna kan även 

arbeta med en dator eller läsplatta med talsyntes som kan användas för att översätta 

ord och meningar eller använda olika applikationer för att öva på språket och i samma 

stund göra inlärningen rolig och intressant (2016, s. 31, 142–144). 

Det finns idag nyanlända elever i klasserna och många skolor använder sig 

redan av digitala verktyg. Däremot finns det få studier som undersöker hur digitala 

verktyg kan användas som ett hjälpmedel för nyanlända elever. Därmed syftar 

föreliggande litteraturstudie till att undersöka hur forskning ser på hur digitala 

hjälpmedel kan möjliggöra nyanlända elevers interaktion trots språkbarriärer. 

1.1 Syfte 
Den här systematiska litteraturstudien syftar till att undersöka vad forskningen säger 

om digitala hjälpmedels roll för att överbrygga nyanlända elevers språkbarriärer i 

grundskolan. Den aspekt som föreliggande studie fokuserar på innefattar 

möjliggörandet av nyanlända elevers interaktion, trots språkbarriärer. I nedanstående 

kapitel beskrivs den valda datainsamlingsmetoden.  

2 Metod 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av vald datainsamlingsmetod, hur 

datainsamlingen gått till och vilken sökning som har gjorts i litteraturen. Därefter 

beskrivs urvalsprocessen och till sist redogörs för den systematiska läsningen.  

2.1 Insamlingsmetod 
I föreliggande systematiska litteraturstudie användes databasen ERIC, Educational 

Resources Information Center. Valet av sökmotor grundar sig i dess omfattande 

innehåll samt dess relevans för ämnet. ERIC är en omfattande databas med innehåll 

som handlar om pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013, s. 75). Sökningen av litteraturstudiens tre huvudord digitala hjälpmedel (digital 

tools), språkbarriärer (language barrier) och nyanlända elever (newly arrived 

students) resulterade i 8 artiklar som ansågs relevanta. Genom att söka vidare på andra 

ord samt genom operationerna AND och OR påträffades ytterligare 6 artiklar.  
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2.1.1 ERIC  

I ERIC förekommer publikationer på olika språk, varav majoriteten av dem på 

engelska (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 75), och därför har de 

olika dokumenttyperna sökts fram genom engelska sökord. Fokus på ämnen har varit 

digital tools, language barriers och newly arrived students. Den sökning som 

genererade flest resultat (2117) var language barrier. För att få fram publikationer 

som kan svara på syftet har de tre ovanstående begreppen kombinerats i olika 

sökningar, vilket har genererat publikationer som tidigare inte har visats. Vidare har 

ord som applikationer (applications), svårigheter (difficulties), sociokulturell 

(sociocultural),barn (children) och skolan (school) används i sökningen, eftersom 

dessa ord användes i andra relevanta publikationer. 

Som grund för samtliga sökfaser har ett sökschema använts (se bilaga A). 

Under sökfaserna har begränsningar gjorts genom de booleska operationerna AND 

och OR. Den första innebär att sökningen begränsades till publikationer med båda 

orden (2013, s. 79). Exempelvis har (”newly arrived”) AND (”applications”), 

(”language barrier”) AND (”multilingual”), (”language barrier”) AND (”difficulties”) 

AND (”children”) använts i samma sökning för att få fram ett mer specifikt resultat. 

Operationen OR innebär att sökningen gäller ett av orden, exempelvis (”Language 

barrier”) OR (”multilingual”), vilket har gett ett större resultat (2013, s. 79). I alla 

sökfaser avgränsades sökresultatet till peer-review-publikationer. Fokus för 

föreliggande litteraturstudie var årskurs 1–3, men eftersom det redan från början var 

svårt att hitta publikationer som behandlar flera av orden i samma artikel gjordes 

ingen avgränsning på årskurserna. Det hade resulterat i att sökningen blivit ännu mer 

begränsad, vilket inte hade gynnat studien eftersom få publikationer hade hittats.  

 Fokus i sökfaserna har varit att hitta publikationer som svarar på 

forskningsfrågorna med bland annat exempel på situationer där digitala hjälpmedel 

har använts för att överbrygga nyanlända elevers språkbarriärer. Under den första 

sökfasen låg fokus på att hitta relevanta publikationer som berörde något av orden 

newly arrived, language barrier, multilingual eller applications (som är ett längre ord 

för appar, det vill säga digitala hjälpmedel) och därmed göra mer allmänna sökningar 

för att under den andra sökfasen lägga ihop dessa ord och istället fokusera på mer 
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specifika publikationer. När detta hade gjorts användes den tredje sökfasen till att 

utöka sökningen genom resterande begrepp som nämndes i förra avsnittet.  

2.1.2 Kompletterande sökning 

I ett senare skede har studien kompletterats med 2 svenska artiklar från sökmotorn 

OneSearch som finns på Linnéuniversitets universitetsbibliotek. Deras söktjänst 

består av de flesta databaser och bibliotekskatalogen där man bland annat hittar 

böcker, artiklar, tidskrifter och avhandlingar (OneSearch, u.å.). I OneSearch använde 

jag mig av sökorden (”newly arrived”) AND (”Sweden”) AND (”primary school”) 

och (”newly arrived”) AND (”Sweden”) AND (”application”). Efter att ERIC och 

OneSearch hade sökts igenom och andra vetenskapliga artiklar och rapporter hade 

valts ut var det sammanlagt 16 artiklar och rapporter som användes i studien. 

2.2 Urval 
För att få fram ett rimligt och relevant material genomfördes sökningarna på de 16 

studiernas titlar och abstract. Andra urvalskriterier innefattar avgränsningen peer 

review och sökordet grundskola (primary school) som innebär en begränsning av 

elevernas ålder. Publikationer som i sökprocessen har exkluderats handlar om 

språkbarriärer för döva elever eller elever med autism istället för språkbarriärer för 

nyanlända elever. En kritisk punkt i litteraturstudien ligger i att de internationella 

studierna inte ingår i samma skolsystem eller har samma undervisningsmetoder som 

de svenska studierna. Dock är det ingen aspekt som föreliggande litteraturstudie har 

tagit hänsyn till, framförallt på grund av att det finns få studier som berörde samtliga 

tre söktermer.  

2.3 Systematisk läsning 
Majoriteten av publikationerna som har valts ut till litteraturstudien kommer inte från 

Sverige, eftersom det var ett litet utbud bland de svenska publikationerna inom ämnet 

språkbarriärer. Publikationerna har analyserats genom analysverktyget manifest 

innehållsanalys, vilket är en modell som enligt Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013) används för att ett innehåll ska kunna undersökas på ett 

systematiskt sätt. Verktyget innebär att forskaren undersöker direkt synliga mönster 

eller teman i texter genom ett kvantitativt förhållningssätt (2013, s. 147). För att hitta 
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publikationerna jämfördes deras rubriker och abstract för att se om de kunde användas 

till föreliggande litteraturstudie. Vidare har även publikationernas referenslista 

undersökts för att få fram fler relevanta publikationer.  

3 Resultat 
I följande kapitel redovisas litteraturstudiens resultat under följande kategorier: 

nyanlända elever i klassrummet, nyanlända elevers svårigheter med språkbarriärer 

och digitala hjälpmedel för nyanlända elever.  

3.1 Nyanlända elever i klassrummet 
Norbergs (2017) studie syftar till att undersöka hur skolans ledarskapsformer i 

Sverige och USA ser ut där det inte finns tillräckligt med planer för hur 

undervisningen av nyanlända elever ska ske (2017, s. 633). Hon använder sig av 

intervjuer som för att skapa sig en bild av hur sju rektorer i USA tänker när de utifrån 

läroplanen planerar för att arbeta med den mångfald som finns (2017, s. 633). Studien 

utgår från teorin post-migration ecology för att beskriva situationen när nyanlända 

elever transporteras från pre-migration till transmigration till post-migration där den 

senare framförallt används i studien för att undersöka nyanlända elevers ankomst till 

de nya skolor som de börjar på (2017, s. 633). Studiens resultat visar att den politik 

och den verklighet som råder överensstämmer eftersom det inte finns tillräckligt med 

kunskap om andraspråkstillägnande bland lärarna. Rektorns uppgift är att se till att 

skolan och den kultur som finns i skolan ska stötta nyanlända elevers lärande. Det 

ställer alltså krav på att lärare och rektorer har den utbildning som krävs för elevers 

olika bakgrunder och erfarenheter de bär med sig (2017, s. 633). Dessutom menar hon 

att en effektiv metod kan vara att skapa en utbildning som håller en hög standard och 

når ut också till de nyanlända elevernas föräldrar (2017, s. 635). Genom att förstå sig 

på de delar som ingår i post-migration ecology: -mikrosystemet (familjen), meso- och 

exosystemet (ex. relationen mellan hem och skola) och makrosystemet (lagar och 

normer som finns i världen) blir det enklare att undersöka nyanlända elever i 

varierande situationer utifrån den miljö de befinner sig i. Norberg menar att det även 

finns en potential att granska vilka beståndsdelar som behövs för att arbeta med 

nyanlända elevers progression i olika stadier: innan de kommer till det nya landet, när 



 

6 
 

det tar sig till det nya landet och efter att de har tagit sig till det nya landet. Hon menar 

alltså att man i teorin måste ta hänsyn till att nyanlända elever måste rätta sig efter det 

nya systemet och dess regler (2017, s. 634).  

 Syftet med Nilssons och Bunars (2015) studie är att undersöka hur det 

svenska utbildningssystemet går tillväga för att hjälpa de nyanlända eleverna och 

deras behov utifrån teorin post-migration ecology. Deras metod är modellen deficit 

model som utgår från att läraren är den aktör som står för att eleverna ska skaffa sig 

ny kunskap. Med utgångspunkt i modellen analyserar de tre typer av pedagogiska 

responser som svarar på vilka utbildningsmöjligheter och mönster det finns för 

nyanlända elever i åldrarna 7–16 år. Dessa svar analyserades juridiskt, organisatoriskt 

och pedagogiskt. Varje analys innehåller aspekter av politik, strategier, 

kategoriseringar, regler och berättelser som tillsammans sammanfattar hur nyanlända 

elever definieras och hur ovanstående aspekter inverkar på deras skolresultat (2015, 

s. 399). Deras resultat visar på att post-migration ecology kan bidra med viktiga 

perspektiv exempelvis på den formella ram som inkluderar migration, lagstiftning i 

utbildningen och politik i förhållande till nyanlända elever (2015, s. 404). 

 Dávilas (2017) studie undersöker hur språkinlärning bland nyanlända elever 

i en grundskola i Sverige går till och hur vanligt det är att de deltar i undervisningen 

i Sverige. Hon intervjuade två nyanställda klasslärare och skolans rektor för att få en 

uppfattning om skolans och klassrummens språkliga miljö. Hon intervjuade även 

elever för att de skulle berätta om hur de ser på sin språkutveckling och den 

läsundervisning de erbjuds i svenska. Dávila visar att undervisningen måste anpassas 

efter den mångkulturalitet som råder och till de nyanlända eleverna och var de 

befinner sig kunskapsmässigt för att ge dem alla verktyg som finns tillgängliga för att 

de ska utvecklas. Hon menar att undervisningen inte endast ska utgå från det språk 

lärarna behärskar bäst, utan behöver även inkludera elevernas språk för att de på bästa 

sätt ska kunna utvecklas (2017, s. 5, s. 9). 

 Att undersöka vilka erfarenheter nyanlända 14–15 åringar bär med sig till 

svenska skolor är syftet i Folkes (2016) studie. I studien används semistrukturerade 

intervjuer och ett etnografiskt förhållningssätt (2016, s. 823, s. 827). Som teoretisk 

bas användes post-colonial theory för att undersöka individens erfarenheter av att vara 

nyanländ i förhållande till den sociala omgivningen (2016, s. 825). Studiens resultat 

visar att det är betydelsefullt att inkludera nyanlända elever för att de ska få lika 
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villkor som alla andra i omgivningen. Hon menar att hennes resultat motsäger 

föreställningar om att inkluderingen endast fungerar om nyanlända elever börjar i 

svenska skolor, men att inkludering även ska ses som de sociala och akademiska 

behov eleven har och behöver för att utvecklas. Inkludering är enligt Folke alltså inte 

endast en fråga om vilken skola eleven hamnar i eller var i klassrummet eleven är 

placerad, utan även om hur skolan anpassar sig för att möta elevens sociala och 

akademiska behov (2016, s.835–836). 

 Avery (2017) syftar till att utifrån den sociokulturella teorin undersöka i 

vilka situationer som lärare och modersmålslärare i Sverige undervisar nyanlända 

elever och om de har samma engagemang och möjligheter att undervisa eleverna i 

svenska. Studiens metod är intervju av sex modersmålslärare och sex klasslärare som 

undervisade i årskurs 4–6 i en grundskola. Hon intervjuade även huvudlärare och 

biträdande huvudlärare i skolan och huvudlärare i modersmål (2017, s. 407). Hennes 

resultat visar att modersmålslärarna inte fick tillräckligt med läromedel och fick 

bristande förklaring på vad de skulle undervisa de nyanlända eleverna om. Problemen 

var att det inte fanns tid i schemat för det och inga lediga rum där handledaren och 

eleven kunde sitta och arbeta med klassläraren. Hon såg att även att de handledare 

som var mer vana med att arbeta med nyanlända elever och tog egna initiativ till 

upplägg av undervisningen istället fick arbeta som assistenter till läraren. Därför såg 

hon att det fanns svårigheter i samarbetet med läraren och hur schemat såg ut innan 

undervisningen startade (2017, s. 413).  

 Slutligen syftar OECD (2015) till att undersöka framgångsrika 

tillvägagångssätt för att stärka nyanlända 15-åringars kunskapsinhämtning. Sverige 

var ett av de PISA-länder som ingick i studien och metoden de använde sig av var att 

analysera OECD:s program för internationell bedömning av elevers uppgifter gjord 

av PISA (2015, s. 3, s. 5). Deras resultat visar att det inte finns något samband mellan 

hur många nyanlända elever det går i en skola och deras resultat. Även om nyanlända 

elever och deras familjer kan ha det svårt i början beskriver rapporten att många 

nyanlända har med sig viktiga kunskaper och färdigheter (2015, s. 5).  

3.2 Nyanlända elevers svårigheter med språkbarriärer 
Nwabudike, Ojoko, & Nwaorah (2014) studie syftar till att synliggöra anledningarna 

till varför det finns svårigheter att undervisa nyanlända elever på gymnasiet i Nigeria. 
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Undervisningen skedde på engelska, men eleverna hade ett annat förstaspråk än just 

engelska. Författarna undersökte vilka faktorer som bidrog till att gymnasieeleverna 

inte fick utbildning på engelska som andraspråk. Metoden studien utgår från är både 

första- och andrahandsdata där enskilda intervjuer med eleverna ingick i 

förstahandsdatan. De intervjuade var 100 gymnasieelever och 20 klasslärare (2014, s. 

206). Studiens resultat visar att engelskspråkiga lärare på gymnasiet medvetet inte 

använder sig av andra språk än engelska i undervisningen, men att det är nödvändigt 

att ta in elevernas förstaspråk i undervisningen för att de lättare ska ta till sig av 

kunskapen. Författarna föreslår därför att det behöver säkerställas att det finns 

bibliotek och annat material på engelska på gymnasieskolorna i Nigeria för att 

eleverna ska kunna lära sig engelska och vara inkluderade i undervisningen (2014, s. 

206). Deras resultat visar även att de flesta lärarna i kommunala skolor använde sig 

av modersmålet när de undervisade i engelska medan motsatsen visades i privata 

skolor. Resultatet av elevintervjuerna visar att ungefär 53 % av eleverna menade att 

modersmålet inte var till någon hjälp för dem att förstå engelskalektionerna, medan 

42 % menade att modersmålet var till en hjälp (2014, s. 215–216). 

Goldenberg (2008) syftar till att undersöka hur det går till när lärare 

undervisar elever som har engelska som sitt andraspråk i Storbritannien (2008, s. 8). 

Studiens metod är att analysera två stora forskningsprojekt som handlar om att 

undervisa engelskalärare som avslutades 2006 – en av National Literacy Panel, NLP 

och den andra av Center for Research on Education, Diversity and Excellence, 

CREDE. Materialet från NLP användes för att samla, analysera och rapportera 

materialet som ingick i en större grupp kvalitativa studier. CREDE användes för 

litteratursökning för att undersöka relevanta empiriska forskningsrapporter 

(kvantitativa studier, experiment eller korrelationsforskning). NLP:s studie omfattar 

elever från 3–18 år och CREDE:s elever från förskoleklass till gymnasiet (2008, s. 

11). Studien utgår från en metaanalys, vilket Goldenberg menar synliggör hur lärare 

kan ge andraspråkselever verktyg för att läsa på deras förstaspråk och sedan på 

andraspråket, eller i båda språken samtidigt, jämfört med att endast lära dem att läsa 

på andraspråket (2008, s. 14). NLP och CREDE sammanfattar resultatet med att 

förklara att språkbarriärer för elever som lär sig ett nytt språk kan överbryggas genom 

instruktioner (2008, s. 18). Om läraren inte talar elevens förstaspråk menar de att 

eleverna kan ta hjälp av ett läromedel, en klasskompis eller en elevassistent. De menar 
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att en fördel blir att andraspråkselever lättare kan följa med i undervisningen genom 

att förstå begreppen och förklaringarna av uppgifter. En nackdel är istället, att om 

klasskompisarna ska agera översättare kanske förklaringarna inte blir korrekta eller 

kan eleverna ständigt behöva ha en person som översätter ord åt dem, vilket gör att 

eleverna på egen hand inte lär sig översättningarna av orden (2008, s. 19). För att 

andraspråkselever ska dra fördelar av instruktionerna menar de att dessa behöver vara 

tydliga och orden behöver vara nära kopplade till elevernas vardag. Det kan göras 

genom att läraren undervisar om ordförrådet genom att använda sig av ord i elevnära 

texter för att skapa ett intresse för inlärning hos eleverna och exponera dem för att 

använda dessa ord i flera olika sammanhang som kräver att eleverna analyserar, 

skriver och stavar orden flera gånger. En annan metod är enligt Goldenberg att 

använda sig av ord från andraspråket som liknar ord i förstaspråket, exempelvis 

engelskans supermarket och spanskans supermercado (där spanskan är elevernas 

förstaspråk), vilket gör att eleverna kan se likheter mellan orden och mer effektivt lära 

sig dem (Goldenberg, 2008, s. 19).  

Syftet med Kumaravadivelus (2009) studie är att undersöka hur de olika 

delarna lärande, undervisning och lärarutbildningen i Storbritannien kan 

sammankopplas för att forma en förståelse för hur undervisningen kan skapas för att 

nå ut till andraspråkselever i engelska och genom dessa skapa metoder som fungerar 

för eleverna (2009, s. 13). Med metoder menar han exempelvis interaktiva aktiviteter 

i situationer där eleverna kan använda kommunikationen för att fördjupa och utveckla 

språket (2009, s. 8). I studien används två analysmetoder: en textbaserad analys och 

en undervisningsanalys som utgår från klassrummet (2009, s. 17). Hans resultat visar 

att vad som är betydelsefullt för att övervinna språkbarriärer är att eleverna ingår i 

interaktiva aktiviteter, nödvändigtvis inte att eleverna kommunicerar med varandra 

men istället att eleverna hör när läraren pratar språket med dem. Det kan göras genom 

att exempelvis titta på filmer för att sedan ha diskussioner mellan eleverna och läraren 

om innehållet. Därmed har läraren skapat språklektioner som gynnar alla elever, men 

framförallt dem som inte talar förstaspråket (2009, s. 106). Det kan även göras genom 

att eleverna hör inspelade dialoger mellan personer eller att läraren läser upp texten i 

helklass för att eleverna sedan tillsammans med läraren upprepar varje rad och ibland 

även skapa ett skådespel av dialogen. På så sätt lär sig eleverna samma begrepp på 
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flera olika sätt; genom att höra, läsa och själva sätta in begreppen i ett sammanhang, 

vilket gynnar deras språkinlärning (2009, s. 106). 

Al-Sobhis & Preeces (2018) studie syftar till att undersöka vilka vanliga 

problem det finns för arabisktalande elever som ska lära sig engelska på en grundskola 

i Saudiarabien och vilka problem det finns för dessa elever som stoppar dem från att 

lära sig att prata under engelskalektionerna (2018, s. 1). De använde sig av kvalitativ 

metod för att intervjua fyra engelskalärare mellan 33– 60 år och fyra elever som 

valdes ut slumpmässigt för att undersöka i vilken utsträckning eleverna utvecklar det 

engelska språket genom att kommunicera med varandra (2018, s. 1, s. 4). Deras 

resultat visar att lärarna såg ett flertal problem när de skulle undervisa i språket 

eftersom det inte fanns tillräckligt med hjälpmedel i undervisningen för de 

arabisktalande eleverna, vilket påverkade lärarens arbete i undervisningen negativt. 

Eftersom eleverna hade så lite kunskaper i engelska, ständigt pratade arabiska och 

inte vågade prata engelska utvecklade de inte andraspråket lika snabbt som de hade 

kunnat göra (2018, s. 10). 

I en studie av Taskin och Erdemli (2018) är syftet att skildra de problem 

som lärare ställs inför när de undervisar syriska flyktingbarn i Turkiet som går på 

grundskolan, högstadiet och gymnasiet och hur språkbarriärerna kan överbryggas 

(2018, s. 157). Deras metod är semistrukturerade intervjuer med nio lärare som 

undervisade syriska barn för att studera vilka svårigheter det finns i att undervisa 

syriska elever som har med sig krigsupplevelser (2018, s. 1). Studiens teori är the 

phenomenological model där teorin undersöker vad individer har varit med om i livet 

vilket studien sedan analyserar. Därmed menar de att teorin undersöker vardagliga 

händelser ur de människors perspektiv som genomgår händelserna (2018, s. 160). 

Deras resultat visar att lärarna föreslår att språkbarriären kan överbryggas om de 

syriska eleverna får undervisning i turkiska, om det skapas underlag och en läroplan 

för språkundervisning i turkiska, om de syriska eleverna inte får undervisning i 

samma klassrum som de turkiska eleverna och om klasserna blir mindre med färre 

elever (2018, s. 155). 
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3.3 Digitala hjälpmedel för nyanlända elever 
Nemeths och Simons (2013) artikel syftar till att ge konkreta exempel på hur digitala 

hjälpmedel kan användas som ett stöd i klassrummet för nyanlända elever från 

förskolan till årskurs 3 i USA (2013, s. 48). Deras studie kan sammanfattas med att 

språkbarriärerna kan överbryggas genom digitala hjälpmedel, eftersom de gör det 

möjligt att utnyttja alla språk och resurser när som helst och det går enkelt att byta 

från ett språk till ett annat utan att använda sig av en mängd material. Elever som lär 

sig ett nytt språk behöver därför hjälpmedel som gör det möjligt för dem att utveckla 

andraspråket samtidigt som de får användning för modersmålet (2013, s. 52). Ett 

sådant hjälpmedel menar de är översättningsprogrammen Google Translate eller 

iTranslate som finns tillgängliga på datorer, surfplattor och mobiltelefoner. De menar 

att dessa program även blir viktiga för läraren som kan ta reda på vilka nyckelord 

eleven använder sig av i modersmålet. Därmed förklarar Nemeth och Simon att det 

blir enklare för läraren att samtala med eleven och läraren kan använda sig av olika 

språk och deras nyckelord i undervisningen. Genom översättningsprogrammen kan 

läraren skriva ut ord och fraser på andraspråket för att skapa spel eller aktiviteter på 

just andraspråket som både första-och andraspråkseleverna kan ta nytta av. 

Översättningsprogrammen blir även betydelsefulla hjälpmedel eftersom de är lätta att 

ta fram och finns nära till hands. Författarna vill dock poängtera att det inte går att lita 

på dessa program fullt ut, eftersom de kan ta fram ord som inte fungerar i den tänkta 

situationen (2013, s. 50). Ett andra exempel på hjälpmedel är att använda en 

digitalkamera för att ta bilder som Nemeth och Simon menar kan användas för att ta 

kort på föremål i miljön som är välkända för eleverna. Dessa bilder kan sedan 

användas för att tillverka spel, vilka kan stötta eleverna som inte talar förstaspråket 

att skapa sig en större förståelse för begrepp. De menar att bilderna även kan användas 

för att skapa böcker på elevernas språk som sedan kan översättas till förstaspråket 

(2013, s. 50, 51). Ett tredje exempel på hjälpmedel för andraspråkselever som Nemeth 

och Simon beskriver är lärandeapplikationer som eleverna kan ta del av genom en 

iPad. Dessa applikationer menar de blir nödvändiga både för eleven och för läraren, 

eftersom de följer elevens arbetsprocess och lagrar information om hur långt eleven 

har utvecklats inom just ett område, exempelvis språk. Författarna förklarar att läraren 

kan använda informationen för att ta reda på hur eleven har utvecklats på olika 
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områden och vilka förmågor eleven behöver träna mer på. Nemeth och Simon menar 

därmed att genom att eleven använder applikationer som endast är utformade på deras 

andraspråk kan läraren se hur intresserad eleven är av att lära sig om området och 

deras framsteg på andraspråket. På samma sätt kan eleven träna upp sitt modersmål 

med applikationer inriktade på just modersmålet (2013, s. 51). Sammanfattningsvis 

menar Nemeth och Simon att digitala hjälpmedel kan överbrygga språkbarriärer 

genom den stora möjlighet hjälpmedlen ger i att träna upp ord och begrepp på 

andraspråket. De ger eleverna möjligheter att samtala med elever som inte har samma 

modersmål och samtidigt träna upp sitt modersmål (2013, s. 52). Även Perssons 

(2016) publikation som tar upp rekommendationer för lärare som ska undervisa 

nyanlända elever menar att digitala verktyg kan användas för att eleverna ska utveckla 

sina språk (2016, s. 31). 

McManis & Gunnewigs (2012) artikel syftar till att beskriva olika digitala 

hjälpmedel och ger praktiska exempel på hur de kan användas i förskolan i USA 

(2012, s. 15). Deras metod var att de med hjälp av en interaktiv whiteboardtavla, 

datorer, en digitalkamera och en surfplatta undersökte om digitala hjälpmedel har 

potential att stötta elevers lärandeutveckling (2012, s. 14). Deras resultat 

sammanfattar att interaktiva whiteboards kan vara värdefulla till en början med att 

överbrygga språkbarriärer i förskolan genom att träna på bokstäverna. Exempelvis 

finns det interaktiva whiteboards som kan spela in elevens rörelser när han eller hon 

skriver bokstäverna på tavlan. De menar att läraren kan ta del av videon och spela upp 

den för att undersöka hur eleven gör när den ska skriva en bokstav. Vidare beskriver 

McManis & Gunnewigs att om läraren märker att eleven vid flera tillfällen har svårt 

för att skriva vissa bokstäver kan läraren se exakt var i skrivningen av bokstaven som 

eleven har problem. De menar att när eleven sedan kan bokstäverna kan den 

interaktiva whiteboarden användas för att forma ord på andraspråket. Även där kan 

läraren se var i bildningen av ordet som eleven har svårigheter och vet på så sätt hur 

den ska hjälpa eleven att forma orden (2012, s. 20). Vidare beskriver de på vilket sätt 

datorn är ett värdefullt hjälpmedel genom att förklara att den kan överbrygga 

språkbarriärer genom att läraren stöttar eleven i deras sociala, kognitiva och språkliga 

förmågor när det gäller läsning och skrivning. De menar också att eleverna i 

klassrummet interagerar med varandra genom datorer. De delar med sig av 

kunskaperna och hjälper varandra, frågar om, klargör fakta som de hittar samt jobbar 
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tillsammans för att reda ut olika svårigheter. McManis & Gunnewigs förklarar att 

lärare kan stötta eleverna i deras språkutveckling genom att be eleverna skriva brev 

och sedan muntligt redovisa vad de har skrivit, lyssna på olika språkljud och 

vokabulär samt lära sig nya begrepp om olika områden (2012, s. 15). 

De skriver inte mycket om digitalkameran mer än att deras tolkning är att 

digitalkameran används väldigt sällan i förskolan för elever med språkbarriärer (2012, 

s. 16). De menar att den i första hand används till att ta bilder på föremål som är 

relevanta för eleverna för att sedan tillsammans diskutera dessa föremål och dess 

tillhörande begrepp (2012, s. 21).  

Slutligen beskriver de hur surfplattan kan användas på förskolan för att 

förbättra elevernas fonematiska medvetenhet och kompetens att omforma ljuden till 

bokstäver (2012, s. 16). De förklarar att en metod för elever med språkbarriärer är att 

använda iPaden för att skapa animerade berättelser. Eleverna kan arbeta själva eller 

tillsammans med kompisarna för att framställa, tala in ljud och/eller lägga in bilder 

för att skapa en saga. Vidare beskriver McManis och Gunnewigs att läraren i 

elevernas skapande av en berättelse kan stötta dem i att använda och lära sig nya 

begrepp. Exempelvis kan eleverna starta med att tillägna sig nya begrepp inom 

området lantbruksdjur som kyckling, höna och tupp. Sedan använder eleverna dessa 

nya ord för att leta upp eller rita bilder som visar djuren för att sedan tillämpa dem i 

en berättelse. Berättelsen kan sedan läsas upp av eleven på deras andraspråk och/eller 

översättas till förstaspråket och läsas med hjälp av läraren (2012, s. 21). Deras slutsats 

är att det är betydelsefullt att se potentialen i digitala hjälpmedel för att stödja elever 

som befinner sig i ett tidigt skede av att lära sig ett nytt språk. De menar att läraren 

bör utnyttja digitala hjälpmedels utvecklingsmöjligheter, vilket stöd de kan ge i 

klassrummet och hur de kan kopplas till läroplanen för att på bästa sätt utnyttja alla 

dess möjligheter och skapa relevant undervisning (2012, s. 23). Stödet benämner 

McManis och Gunnewig som scaffolding, vilket innebär att läraren uppvisar ett stort 

intresse för eleverna, är aktiv och deltagande i deras lärande, ger dem användbar 

feedback och kopplar undervisningen till digitala hjälpmedel (2012, s. 21). Inom 

scaffolding tar de upp tre typer av stöd läraren kan ge eleven: cognitive scaffoldning, 

technical scaffolding och active scaffolding. Cognitive scaffolding förklararar 

McManis och Gunnewig som att läraren tillämpar ett kognitivt stöd för att eleverna 

ska förbättra sin kunskap om begrepp och stödet fungerar bäst mellan läraren och 
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eleven. De menar att aktiviteter som kan användas för att kognitivt stötta eleven kan 

vara användning av frågeformulär, modellering och att motivera eleverna till att 

arbeta med varandra. De vill poängtera att olika typer av spel har en stor potential att 

stötta eleverna kognitivt, vilket även sporrar elevernas impulsivitet och kreativitet 

(2012, s. 21). Denna typ av stöttning kopplar de även till det tidigare exemplet med 

lantbruksdjuren. Technical scaffolding förklarar McManis och Gunnewig som att som 

att läraren stöttar eleven att använda digitala hjälpmedel för inhämtningen av ny 

kunskap. De förklarar att det innebär att digitala hjälpmedel kan användas för att 

eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa sig en större insikt i olika områden samt 

utveckla sin problemlösningsförmåga. McManis och Gunnewig ger exempel på 

datorprogram/spel som kan ändra läge på former i rymden, vilket hjälper eleverna att 

uppfatta att en form förblir konstant, oavsett hur man flyttar på den. Ett annat exempel 

med denna typ av stöttning som de tar upp är datorprogram som samlar information 

om elevens aktivitet i spelen och som anpassas efter de kunskaper eleven visar så att 

eleven så att eleven arbetar eller spelar på en nivå som passar just honom eller henne 

(2012, s. 21). Den sista typen av stöttning, active scaffolding, innebär att läraren aktivt 

stöttar eleverna för att hjälpa dem att fokusera på uppgiften och att stimulera dem till 

att utveckla sitt tänkande när de använder digitala hjälpmedel. Som exempel tar 

författarna upp när läraren står bredvid en elev som använder ett datorprogram och 

uppmuntrar när han eller hon har gjort bra ifrån sig eller när eleven fastnar i uppgiften 

och läraren säger: ”Jag såg dig göra det igår; försök komma ihåg hur du gjorde då”. 

De menar även att datorprogrammet självt i vissa fall har inbyggd positiv feedback 

när eleven klarar av uppgifterna, exempelvis finns det i datorprogrammen figurer som 

visar eleven vad den ska göra eller dyker upp efter en stunds spelande för att stötta 

eleven i att fortsätta lösa uppgifterna (2012, s. 22). 

Rowes och Millers (2016) studie syftar till att undersöka hur digitala 

hjälpmedel används på förskolan i USA och vilka undervisningsstöd i språk- och 

läskunnighet det finns för tvåspråkiga elever (2016, s. 425). De använde sig av 

sociokulturell teori för att undersöka hur viktiga kulturella redskap kan vara för att 

eleverna ska utveckla sin kunskapsinlärning och hämtade sitt material från en tvåårig 

kvalitativ desginbaserad forskningsstudie (2016, s. 430–431, s. 433). Utifrån studiens 

resultat visade det sig vara framgångsrikt att använda digitala hjälpmedel som 

surfplattor och applikationer för att skapa böcker och ta del av elevernas kulturella 
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bakgrunder. Deras observation visade att eleverna visade ett stort intresse för att 

arbeta med digitala hjälpmedel för att skriva, rita, ta foton och spela in meningar för 

att skriva texter. De menar även att både föräldrar och elever såg positivt på att 

inkludera elevernas kulturella erfarenheter i arbetet, vilket gjordes genom att eleverna 

fick med sig digitalkameror hem för att ta kort på sådant som i deras omgivning 

symboliserar deras kulturer. Dessa bilder användes sedan i böckerna och visade 

elevernas liv utanför skolan som de använde för att skriva texter om. Bilderna 

speglade människor, platser och föremål som var personligt och kulturellt knutna till 

eleverna (2016, s. 453–454). Rowe och Miller fann även att eleverna genom arbetet 

med digitala hjälpmedel och inkludering av kulturella bakgrunder ökade sina 

språkkunskaper i båda språken. Eftersom eleverna var engagerade att arbeta med 

uppgiften hade de även en stor vilja att översätta begrepp från andraspråket till 

modersmålet och skapa texter på båda språken. Därmed ökade deras vilja att över året 

utveckla sina språkkunskaper på båda språken (2016, s. 459–460). 

Shirleys (2018) studie syftar till att observera hur digitala hjälpmedel 

används i undervisningen i USA och hur engelsktalande elevers resultat i läsförståelse 

på förskolan kan höjas genom att använda iPads när de ska läsa (2018, s. 115). Hon 

använde sig av sju kategorier för att undersöka om eleverna har större läsförståelse 

när de läser i böcker eller på iPad. Kategorierna var undersöka berättelsen, 

återberätta händelserna, återberätta karaktärerna, återberätta berättelsen med dess 

tillhörande begrepp, återberätta med lärarens hjälp, reflektera och skapa ett 

sammanhang av berättelsen. När eleverna hade läst klart boken stängde Shirley den 

eller la undan iPaden och bad eleverna att återberätta texten från början och återge 

dess händelser. Syftet med det var att se om eleverna kunde peka ut en tydlig början, 

mitten och slut av berättelsen. Behövde hon fler förklaringar från eleven ställde hon 

frågor som ”Vad hände mer” eller uppmaningar som ”Berätta mer". Sedan frågade 

hon eleven vilken del av berättelsen de gillade bäst och varför och vad berättelsen 

fick eleven att fundera över eller hur eleven kunde relatera till berättelsen. Shirley 

förklarar att eleverna visade bättre läsförståelse när de använde en iPad jämfört med 

en bok. Hon uteslöt faktorer som kön, etnicitet, socioekonomisk status och läsnivåer 

hos eleverna (2018, s. 127). 

Sadiks (2008) studie syftar till att stötta egyptiska lärare i användningen av 

digitala hjälpmedel för elevers lärande och utveckling. Informanterna var åtta lärare i 
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Egypten som undervisade i engelska, NO, matematik och samhällsvetenskap. 

Eleverna som lärarna undervisade var 13–15 år (2008, s. 492–493). Metoderna han 

använde sig av var observationer och intervjuer för att undersöka vilka faktorer som 

influerade lärare i hur de tillämpade och införlivade digitalt berättande i 

undervisningen. Han utgick från den sociokulturella teorin med syfte att undersöka 

hur eleverna utvecklades när de arbetade tillsammans med surfplattorna och 

programmet Microsoft Photo Story 3 och genom olika redigeringsverktyg som Adobe 

Premiere där eleverna skapade och redigerade egna digitala berättelser (2008, s. 487, 

s.492). När de digitala berättelserna var färdiga redovisade eleverna dem och de 

delade med sig av varandras sina berättelser online (2008, s. 498). Hans resultat visar 

att även om lärarna uttryckte olika svårigheter med användningen av digitala 

hjälpmedel upplevde de ändå att dessa hjälpmedel kunde förbättra elevernas 

lärandeutveckling och de var villiga att förändra sin undervisning för att få in digitala 

hjälpmedel mer (2008, s. 487). Han menar att projektet var framgångsrikt, eftersom 

elevernas texter visade att eleverna presterat bra och hade lagt ner mycket tid på sina 

arbeten. De flesta grupperna fick med viktiga aspekter av sina ämnen i texten även 

om det fanns grupper som inte presterade lika bra och inte nådde alla mål (2008, s. 

498). Lärarna såg projektet som framgångsrikt eftersom Photo story gjorde det enkelt 

för eleverna att bli delaktiga i sitt eget lärande genom att skriva texter och de menade 

att hjälpmedlet kan användas i alla de olika lärarnas ämnen (2008, s. 501). 

4 Diskussion 
En likhet i tre av studierna (Norberg, 2017, s. 653; Nilsson & Bunar, 2015, s. 399; 

Dávila, 2017, s. 9) handlar om vilka kunskaper och verktyg den svenska skolan 

behöver ha för att bemöta nyanlända elever. Norberg (2017) menar att det är rektorns 

ansvar att se till att skolan har rätt verktyg för att hjälpa nyanlända elever i deras 

kunskapsutveckling vilket innebär att lärare och rektorer behöver rätt kompetens för 

att bemöta elever med olika bakgrunder och erfarenheter. Nilsson och Bunar (2015) 

menar istället att läraren har störst ansvar för att eleverna ska utvecklas i skolan vilket 

även Dávila (2017) påpekar och menar att läraren behöver ge eleverna rätt verktyg 

för att de ska utvecklas vidare.  
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 Två av studierna (Goldenberg, 2008, s. 19; Kumaravadivelus, 2009, s. 106) 

skriver om hur språkbarriärer kan överbryggas för nyanlända elever. Goldenberg 

(2008) menar att det kan göras genom instruktioner och för att andraspråkselever ska 

ha nytta av instruktionerna behöver de vara nära relaterade till händelser i elevernas 

vardag. Exempelvis kan läraren undervisa eleverna om ordförrådet genom att ta med 

ord i elevnära texter för att eleverna ska bli intresserad av att lära sig nya ord och träna 

på orden flera gånger. Kumaravadivelus (2009) menar istället att språkbarriärer kan 

överbryggas när eleverna hör läraren prata språket med dem. Det kan göras genom 

filmvisning där läraren efteråt bjuder in eleverna till en diskussion eller genom att 

lyssna på inspelade dialoger olika personer mellan. På så sätt hör eleverna samma ord 

i olika kontexter och kan skapa sig en uppfattning för hur de används i olika 

sammanhang.  

 En likhet i två av studierna (McManis & Gunnewigs, 2012, s. 16, s. 23; 

Sadik, 2008, s. 501) handlar om hur digitala berättelser används för att öka elevernas 

ordförråd och överbrygga språkbarriärer. McManis och Gunnewigs (2012) förklarar 

att eleverna själva eller tillsammans med andra kan skapa egna digitala berättelser på 

iPaden. De kan skriva, tala in ljud och lägga in bilder i sina texter. De menar att 

digitala berättelser är ett bra sätt för elever som lär sig ett nytt språk att utveckla 

språkkunskaperna och lärare behöver se vilka möjligheter digitala berättelser och 

iPaden skapar i klassrummet samt hur de kan kopplas till läroplanen och 

undervisningen. Sadik (2008) menar att digitala berättelser är en framgångsrik 

arbetsmetod för att eleverna ska bli motiverade till att utveckla sina kunskaper i 

ämnen som engelska, NO, matematik och samhällsvetenskap. Enligt honom är det 

betydelsefullt att eleverna får skapa och redigera egna digitala berättelser och sedan 

presentera dem för klasskompisarna. På så sätt menar han att eleverna blir intresserade 

av att fördjupa sig inom ett område, eftersom de dels använder sig av välkända 

verktyg som digitala hjälpmedel, dels för att de för klasskompisarna presenterar något 

som de själva har tillverkat. Enligt Sadik menade även lärarna att det är av stor 

betydelse att eleverna får skriva digitala berättelser, eftersom de blir delaktiga i sin 

egen inlärningsprocess och ökar motivationen till att lära sig.  

 En annan likhet som tas upp av två studier (Kumaravadivelu, 2009, s. 106; 

Nemeth & Simon, 2013, s. 50–52; McManis & Gunnewigs, 2012, s. 15–16, s. 21) 

handlar om att digitala hjälpmedel kan användas för att andraspråkselever ska lära sig 
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nya begrepp. Kumaravadivelu (2009) menar att eleverna kan lära sig nya begrepp 

med digitala hjälpmedel genom att eleven får lyssna på konversationer mellan två 

personer som läser upp en text. Sedan kan läraren läsa upp texten och eleverna kan 

skapa ett rollspel av konversationen. Därmed lär sig eleverna samma begrepp på olika 

sätt, vilket gör att de kommer få en ökad förståelse för begreppen och veta hur de kan 

användas i olika situationer. Nemeth & Simon (2013) menar att andraspråkselever 

kan öva in nya begrepp med en digitalkamera där de tar kort och filmar föremål runt 

omkring dem. Bilderna kan exempelvis användas för att skapa spel där eleverna ska 

lära sig vad föremålen heter, vilket gynnar de elever som inte talar förstaspråket 

eftersom skapar sig en större förståelse för begreppen genom att både se och uttala 

ordet. Slutligen förklarar McManis & Gunnewigs (2012) att begreppsträningen för 

andraspråkselever kan ske genom datorn som kan användas för att elever ska lära sig 

nya begrepp på andraspråket, vilket kan göras genom att eleverna skriver brev och 

sedan redovisar sina brev, lyssnar på olika språkljud och vokabulär samt lära sig nya 

begrepp om olika områden. De menar även att digitalkameran kan användas för 

samma syfte som Nemeth och Simon tar upp, alltså för att ta kort på föremål och lära 

sig tillhörande begrepp.  

 En tredje likhet är att två studier (Nemeth & Simon, 2013, s. 52; Shirley, 

2018, s. 126) beskriver hur de använder iPads för att andraspråkselever ska utveckla 

sina kunskaper inom olika områden. Nemeth och Simon (2013) förklarar att iPads för 

andraspråkselever kan användas för att följa elevernas arbetsprocess och för att 

läraren ska se hur långt eleven har kommit inom ett område, exempelvis 

språkinlärning. Läraren ser sedan vad eleven behöver utveckla och vilka förmågor 

eleven behöver träna mer på. De menar även att iPaden och dess applikationer kan 

användas för att eleven ska träna upp både sitt första- och andraspråk genom 

applikationer som är inriktade på just det ena eller andra språket. Shirley (2018) 

förklarar att iPads kan användas när första- och andraspråkselever ska läsa böcker. 

Hennes resultat visar att elevernas läsförståelse ökade när de läste på iPaden jämfört 

när de läste i fysiska böcker. Hon noterade även att elevernas intresse för böcker 

ökade och att de förstod mer av vad de läste när böckerna var på iPaden.  

 Skillnader i studierna handlar om synen på användningen av digitala 

hjälpmedel. Två av studierna (Shirley, 2018, s. 117 och Nemeth & Simon, 2013, s. 

52) ser fördelar med digitala hjälpmedel medan en studie (Sadik, 2008, s.488) ser 
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nackdelar med digitala hjälpmedel. Shirley (2018) ser fördelar med digitala 

hjälpmedel som iPads, eftersom läraren kan skapa mer intressanta och roliga 

aktiviteter för eleverna att delta i eftersom det finns en mängd varierande 

applikationer att använda sig av. Andra fördelar innefattar enligt Shirley att eleverna 

får bättre gemenskap eftersom de arbetar tillsammans med de digitala hjälpmedlen 

och lär sig av varandra. Dessutom får läraren metoder för att undervisa eleverna. Även 

Nemeth & Simon (2013) ser fördelar med digitala hjälpmedel och menar att de 

erbjuder ett stort utbud av olika språk och verktyg som kan användas när eleverna 

behöver dem. Det går lätt att skifta mellan olika språk utan att behöva köpa fysiskt 

material. 

 Sadik (2008) menar dock att det finns nackdelar med digitala hjälpmedel 

som framförallt ligger i att en del lärare länge har använt sig av samma sätt att ge 

instruktioner och inte vill förändra dem. Därför kan tillämpningen av iPads, enligt 

honom, endast vara till nytta om läraren själv vet hur de ska användas och använder 

iPads när det finns ett tydligt syfte bakom aktiviteterna. 

4.1 Vidare forskning  
I föreliggande litteraturstudie används 5 svenska studier och 11 internationella 

studier. Trots att skillnaden mellan svenska och internationella studier inte är stor i 

just denna studie var det överlag svårare att hitta svenska studier om nyanlända 

elevers språkbarriärer och ännu svårare att hitta svenska studier som inkluderade både 

språkbarriärer och digitala hjälpmedel i samma studie. Det skulle alltså behövas mer 

svensk forskning om nyanlända elevers språkbarriärer med en inriktning på digitala 

hjälpmedel. Det finns också ett glapp i både svensk och internationell forskning när 

det gäller elever som går i årskurs 1–3 som det skulle behöva forskas mer om Sådana 

studier kan genomföras i årskurserna för sig eller för att undersöka om det sker en 

utveckling i nyanlända elevers språkinlärning från att de börjar i årskurs 1 till att de 

slutar årskurs 3. 

Med tanke på att dagens mångkulturella och digitaliserande klassrum 

behövs det fler studier inom dessa områden. Det skulle framförallt behövas fler 

svenska studier eftersom dessa studier beskriver en annan typ av undervisning än den 

i de internationella studierna. Exempelvis använder sig Shirley (2018) i stor 

omfattning av digitala hjälpmedel som iPads när eleverna ska läsa texter, vilket inte 
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är lika synligt i de svenska studierna. Därmed behöver forskning, i takt med att 

samhället förändras, undersöka ännu mer om digitala hjälpmedel och nyanlända 

elever. 

För att bredda forskningen inom området kan strategier och metoder som 

redan är undersökta användas för att undersöka hur de kan stötta nyanlända elever i 

klassrummet och framförallt hur digitala hjälpmedel kan överbrygga elevernas 

språkbarriärer. För att forska vidare på detta område skulle det alltså behövas både 

litteraturstudier, men även kvalitativa och kvantitativa studier för att få en bredare 

forskningsbas inom ämnet som sedan kan tillämpas i undervisningen.  
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