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Sammandrag 

 

Denna studie behandlar problematiken gällande invandrarelevers lärandeprocess till 

flerspråkighet. Vidare behandlas problematiken kring digitala hjälpmedel för elever i 

skolan med fokus på flerspråkighet. Tidigare forskning visar på brister i skolans digitala 

hjälpmedels behandling, här ser man också att kompetens och inställning är frånvarande 

i stora delar av undervisningen i dagens skola. Vidare kommer också inställning och syn 

på digitala hjälpmedel att tas upp för att förstå problematiken kring varför det finns 

brister i undervisning där digitala hjälpmedel skulle kunna förbättra lärandeprocessen för 

elever.  

Utifrån det interkulturellt och sociokulturellt perspektiv har syftet varit att undersöka 

vari denna problematik har sitt ursprung, vilka förslag på lösningar som ges, samt vilka 

konsekvenser denna problematik ger upphov till. 

Hur ser skolan, föräldrar och elever på digitala hjälpmedel och hur kan man i och utanför 

skolan utveckla ett bättre samspel för att främja lärandet. Ett samarbete mellan skolan 

och hemmet skulle underlätta för undervisningen och på så sätt ge ett större lärande för 

både elever och lärare när det handlar om digitala hjälpmedel.  
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1 INLEDNING 

Denna litteraturstudie kommer att handla om digitala hjälpmedel och fokus kommer 

att ligga på hur elever med invandrarbakgrund använder sig av digital hjälpmedel för 

att främja lärandet i den svenska skolan. Ämnet digitala hjälpmedel är för oss 

ständigt aktuellt. De digitala hjälpmedlen som finns ute i skolorna är något som vi 

ofta kommer i kontakt med, och för oss faller det sig naturligt att utvecklingen går 

framåt då vi båda studerar till lärare. IKT är ett centralt begrepp i vår litteraturstudie 

och bör därför förklaras. IKT är en förkortning av informations- och 

kommunikationsteknik, och det betyder att man inte bara menar IT och dess 

innebörd utan också kommunikationen inom IT som är central i skolan. Precis som 

digitala hjälpmedel har också sociala medier blivit allt mer utbrett och många skolor 

börjar ta hjälp av internets sociala utbud. Utanför skolan används också sociala till 

medier mellan elever och ungdomar, så det sociala samspelet i skolan förlängs 

utanför skolans ramar och in i hemmen. Vidare kan man också se att med hjälp av 

program och tjänster så kan skolan också sträcka sig in i hemmet hos varje elev och 

på så sätt få en mer privat och personlig nivå på undervisningen.  

 För att kunna förstå komplexiteten väljer vi att titta igenom två olika perspektiv, det 

interkulturella och det sociokulturella perspektivet. Vidare kommer en omfattande 

förklaring till perspektiven senare i bakgrunden till litteraturstudien.  

Under vår utbildning har vi också varit i kontakt med svenska som andraspråk och 

problematiken kring invandrarelever och den svenska skolan. Under vår VFU 

(Verksamhetsförlagd utbildning) kom vi närmare in på ämnet och fastnade 

tillräckligt för att fördjupa oss i det. Vi iakttog svårigheter som invandrarelever 

upplevde när det handlade om att ta till sig kunskap på ett djupare plan. På vår VFU 

kom vi ofta i kontakt med digitala hjälpmedel då det var ett bra sätt att nå ut med den 

kunskap vi ville förmedla och som var nödvändig för att eleverna skulle nå de olika 

målen som behövdes för att få ett betyg. Vidare såg vi också vilka svårigheter 

språket kan innebära när det handlar om att ta till sig kunskapen. Vissa elever med 

invandrarbakgrund drog sig för att fråga om eventuella språkmässiga frågetecken när 

övriga klasskamrater inte verkade ha problem med att förstå.  

Hur ska man tackla dessa situationer så att detta inte uppstår i skolmiljöer och hur 

ska läraren gå tillväga? Dessa frågor väcker diskussion inte minst i lärarrummet. 

Problematiken kring att elever inte förstår kommer alltid att finnas när det gäller 

skolundervisningen men det specifika problemet med språk som utgångpunkt bör 

inte vara ett problem i dagens digitala skola. Vår sociala och kulturella bakgrund 

spelar en viktig roll på vilket sätt vi tar till oss ny kunskap och använder oss av 

informationen som är viktig inom skolans ramar. Skolan är ett forum för olika 

kulturer och nationaliteter vilket resulterar i en mångfald mellan skilda världsbilder 

och kunskapsbaser. Det innebär att både lärare och elever ställs inför olika 

prövningar och utmaningar (Säljö 2005). 

För att förstå vikten av en utvecklande digital kompetens, både för skolpersonal och 

elever kan man vidare finna bestämmelser från en högre instans. Enligt gällande EU-

bestämmelser är digital kompetens en av de åtta nyckelkompetenserna (Europeiska 

unionens officiella tidning, L394/10). Definitionen lyder i stora drag så här: digital 

kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 

grundläggande IKT-färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta 
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fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att 

kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet. 

Vad säger aktuell forskning om ämnet och hur står skolan sig vid en jämförelse med 

samhällets raska framfart i den allt djupare digitala världen?  

Både i och utanför den svenska skolan arbetar man effektivt med samverkan mellan 

olika kulturer. I Lpo94 står det att lärare inom skolan ska verka för att utveckla 

elevernas kontakter med fler kultur, arbets- och föreningsliv. Arbetet ska fortsätta 

utanför skolan för att leda till en större likhet mellan olika läromiljöer 

(Utbildningsdepartementet, 1994).   

 

1.1 Syfte och Frågeställningar  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa och problematisera digitala hjälpmedel 

för språkutvecklingen hos invandrarelever. Hur invandrarelever tar till sig 

språkkunskaper med hjälp av digitala hjälpmedel. Även belysa inställningen och 

tankar kring digitala hjälpmedel i och utanför skolan.  

Denna studie har som avsikt att söka svar på följande frågeställningar: 

 

 Hur ser läroprocesserna ut för invandrarelever som integreras i ett nytt 

samhälle gällande språket med digitala redskap som hjälpmedel? 

 Hur ser miljön ut i skolan gällande kunskapen och användningen av digitala 

hjälpmedel i klassrummet? 
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2 BAKGRUND 

Bakgrundsmässigt så är det bra att få en inblick i de två perspektiven som vi nämnde 

i inledningen. Vidare är det också relevant med en kort genomgång av den digitala 

utvecklingen inom skolans ramar. Vi kommer att ta upp lite historik kring digitala 

hjälpmedel för att tydliggöra framfarten till dagens utvecklingsprocess men vi 

kommer inte att vidare använda oss av ett historiskt perspektiv. Lpo94, GY11 

(Skolverket, 2006), skollagen (Skolverket, 2010) och likabehandlingsplanen 

(Elmeroth, 2007)  är centrala delar som kommer att tas upp för att belysa en koppling 

till våra valda perspektiv och vårt huvudämne.  

2.1 Interkulturella perspektivet 

Människor med en annan bakgrund än den etniskt svenska utgör idag en stor del av 

befolkningen. Det finns en strävan att förklara inlärningssvårigheter med elevernas 

kulturella och språkliga arv. De moderna människorna förväntas vara flerspråkiga, 

internationella entreprenörer (Lahdenperä 1995, Lorentz 2007). Invandringen har 

ökat, och nu återfinns erkännandet att Europa är mångkulturellt och eftersträvar att 

avskaffa diskriminering, vilket är upphovet till begreppet interkulturalitet. Länderna 

ska förmedla ett internationellt och interkulturellt synsätt inom alla former av 

utbildning för att öka förståelse, samarbete och fred samt undervisning om de 

mänskliga rättigheterna (Lahdenperä 2004, Lorentz & Bergstedt 2006). 

En stor del av eleverna med invandrarbakgrund lever i segregerade områden i 

Sverige och kommer inte i kontakt med den stora massan i samhället. Detta blir en 

nackdel för dessa elever eftersom de inte kommer i kontakt med de krav från 

samhället som kommer att beröra dem senare i livet. Problemet blir tydligare då olika 

kulturer har sina egna skilda regler och normer, värden och symboler som tidigare 

har setts som självklara då de är inlärda från grunden. Vissa elever och deras 

föräldrar har då ett krav på sig att till viss del överge sina gamla regler och normer 

för att kunna möjliggöra en integrering i det nya samhället och de nya normer och 

regler som råder. Genom att se till att kulturmötena blir så harmoniska som möjligt 

resulterar det också i förutsättningarna för bra skolresultat (Stier, 2009). Här finns 

möjligheter att utvecklas med digitala hjälpmedel för att på så vis få en tydligare väg 

fram till önskat resultat.    

Lahdenperä (2004) betonar att man använde begreppet interkulturell undervisning på 

1980-talet i strävan att öka förståelsen för invandrarnas individualitet och lära 

svenskar om olika kulturer. Detta mål gav nya språkliga uttryck som användes som 

verktyg och med en större delaktig medvetenhet till en både social och pedagogisk 

inkludering. Nilholm (2006) beskriver skillnaden på integration och inkludering, 

integration innebär att den som är ”avvikande” ska passa in i den verksamheten som 

redan är befintlig medan inkluderingsprincipen är att verksamheten ses över och 

anpassas till elevernas förutsättningar och behov. Detta förhållningssätt (inkludering) 

innebär att man slutar diskriminera varandra och istället försöker förstå varandra 

även om konflikter kan uppstå på vägen till en ny förståelse och kunskap. (Lorentz & 

Bergstedt (red) 2006, Lorentz 2007). 

Skolkarriären för nyanlända elever i Sverige startar oftast i avskilda verksamheter, 

som brukar kallas för förberedelseklasser. Dessa klasser består vanligtvis av elever 

från många olika kulturer där det är sällsynt med elever som har majoritetsspråk som 

sitt modersmål (Bunar 2010). Nilholm (2007) beskriver den särskiljande 
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undervisningens negativa sida som att man stämplar individer och legitimerar att 

vissa inte är normala. Den positiva sidan är att individer ges möjlighet till extra stöd 

när de anses behöva det. För nyanlända elever som kommer till Sverige tar det minst 

fem år att komma ikapp studiemässigt de andra eleverna i till exempel samma 

årskurs. Bunar (2010) menar att det ofta är känslan av klarhet som avgör när 

övergången från förberedelseklasser till ordinarie klasser ska ske.  

 

2.2 Sociokulturella perspektivet  

Lärandemiljön i skolan är ständigt under utveckling, speciellt under senare år. Säljö 

(2005) menar att lärande ska sägas vara en naturlig och nödvändig aspekt av 

mänskliga verksamheter. Människor har alltid lärt och delat med sig av kunskaper till 

varandra. Hela vår samvaro bygger på detta. Det helt vardagliga samtalet, vilket man 

kan hävda är den viktigaste komponenten i vår kunskapsbildning, ger upphov till 

insikter och kunskaper som individen tar med sig och formas av. Inom det 

sociokulturella perspektivet går det inte att undvika lärande. Frågan är snarare vad vi 

lär oss i olika situationer (Säljö, 2005). Vidare blir det intressant att se vad digitala 

hjälpmedel kan bidra med i situationer där lärande sker hela tiden, i olika aspekter. 

Det finns stora kopplingar mellan vad de unga gör på nätet och skolarbeten. 

Åkerlund (2008) menar att skolan bör erbjuda kunskaper inom kommunikation så att 

alla elever har likvärdiga möjligheter i samhället. Enligt Åkerlund (2008) är vi bara i 

början av en omfattande utveckling som är viktig och det är av stor vikt att skolans 

värld har en diskussion om hur man kan koppla nätkommunikation och publicering 

till skolans bestämmelser, som styrdokument.  

Säljö (2005) menar att för att kunna förstå det sociokulturella perspektivet så måste 

man gå tillbaka till tidigare mer kända perspektiv för att kunna urskilja likheter och 

skillnader. Behaviorismen var förr i tiden det som mest förespråkades i skolan som 

läroprocess. I detta perspektiv sätts elevens beteende i fokus, straff och belöning var 

något som hade betydelse för elevens beteende och därmed lärande. Säljö (2005) 

beskriver behaviorismen som en läroprocess där fakta lärs in genom memorering och 

ingen kritisk granskning av fakta krävs. 

Ett annat känt perspektiv är det konstruktivistiska perspektivet, som får ses som en 

motpol till det ovan nämnda behavioristiska. Detta är inget som vi kommer använda 

oss av men det ger en inblick av hur det sociokulturella synsätten har växt fram. 

Inom det konstruktivistiska perspektivet måste man nå en viss mognad för att kunna 

utveckla lärande. Barn lär sig tidigt att konstruera sin kunskap, till skillnad mot 

memoreringsinlärningen inom det behavioristiska perspektivet. Man lär sig att 

kritiskt granska men det finns ändå ett facit så att man leds till att kritiskt granska sig 

fram till ”rätt” svar (Säljö, 2005). Vi kommer inte att blanda in behaviorismen och 

konstruktivismen men vi vill ändå förtydliga det sociokulturella perspektivets 

uppkomst för att förstå det.  

Säljö (2005) menar att interaktion med andra personer, som han kallar medaktörer i 

läroprocessen, är en viktig del i den sociokulturella lärandemiljön. I det 

sociokulturella perspektivet sker lärande hela tiden.  

Inom det sociokulturella perspektivet föds barn in i en social värld där 

kommunikation börjar direkt i mötet med föräldrarnas blickar, beröring, hantering 

och samtal. Denna sociala värld är utformad via historiska och kulturella processer 

som funnits långt innan barnets födelse. Dessa kulturellt och historiskt grundade 
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former styr, och utgör modeller för hur barnets utveckling kan ske (Säljö, 2005). 

Vidare kan vi främja detta inom skolan och tidigt introducera eleverna för 

hjälpmedel som kan utveckla den kommunikationen och göra så att eleverna tar den 

med sig.  

Säljö (2005) beskriver hur barnet fungerar som en lärling och i detta exempel har vi 

bytt ut lärling till invandrarelever och i exemplet observeras det hur mästare och mer 

erfarna lärlingar hanterar olika situationer, för att sedan ge sitt bidrag till 

produktionen för att verksamheten ska kunna utvecklas. Det är en lång process av 

socialisation till en verksamhet som föregås av lång introduktion. Lärlingen deltar i 

produktionen men arbetar sig sedan in mot centrum och blir så småningom själv den 

som bär upp verksamheten som en central aktör. Vygotskij (Lindqvist 1999) menar 

att förhållandet mellan undervisningen och utvecklingen är av vikt i ett vetenskapligt 

sammanhang och en aktuell fråga inom en pedagogisk skola. Vygotskij säger att det 

inte finns några korta och enkla lösningar på detta problem, men menar att 

förhållandet mellan den vuxne och eleven i dialog skapar utveckling. Utvecklingen 

sker då med hjälp av en äldre och mer erfaren person. Vygotskij menar att all 

undervisning måste förhålla sig till barnet och dennes utveckling. Kortfattat menar 

Vygotskij att undervisningen föregår utvecklingen (Lindqvist 1999). Skolan idag 

använder sig av digital kommunikation där eleverna diskuterar sinsemellan och  på 

så vis kan nå en lösning på aktuella problem som de ställs inför, både i och utanför 

skolan. 

Säljö (2005) beskriver människan som en art som är läraktig. Lärande kan äga rum 

på individuell eller kollektiv nivå. Individen lär sig, men det gör också kollektiv som 

föreningar, företag, organisationer och till och med samhällen. Vidare spelar digital 

kommunikation och digitala hjälpmedel en nyckelroll när det handlar om att 

utvecklas och få förståelse för andra kulturer och samhällsmiljöer. Den sociala 

utvecklingen påverkar de sätt via vilka vi får del av information, kunskaper och 

färdigheter. Säljö (2005) menar att våra sätt att bete oss, tänka, kommunicera och 

uppfatta verkligheten, är formade av sociala och kulturella erfarenheter och inte kan 

förklaras med hänvisning till instinkter eller genetiskt programmerade reflexer och 

beteenden i särskilt stor utsträckning. Detta har resulterat i en mängd olika kulturer 

med skilda världsbilder och olika kunskapsbaser. Människan skapar på gott och ont 

sin omvärld och anpassar sig inte enbart passivt till de förutsättningar som finns. Hon 

utvecklas och lär sig dessutom till stor del i den värld hon skapat.  

Säljö (2005) menar också att människan är en person som samspelar socialt, och att 

vi då följer regler och normer som beror på tidigare uppfattningar från till exempel 

föräldrar, vänner eller andra viktiga personer. Vilken uppväxtmiljö vi kommer ifrån 

spelar också stor roll för vår identitet och hur vi för och beter oss. Det sociala 

samspelet med andra människor blir en lärandeprocess där vi lär oss av andra 

personer, både praktiskt och kommunikativt. Brodin (2003) skriver att kulturen är 

starkt förankrad i de sammanhang vi lever i och värderas efter individens behov som 

uppstår i deras livsmiljöer. I det västerländska samhället som det ser ut idag är 

kunskapssyn och människosyn två olika delar som hör samman och bygger på 

färdighet och kunskap.  

Språket och hur man för samtal har en central roll i det sociokulturella perspektivet. 

Det sociokulturella perspektivet menar att människor handlar inom ramen för 

praktiska och kulturella sammanhang och direkt eller indirekt samspel med andra 

(Säljö 2005). Det skriftliga är en viktig del i den sociokulturella lärandeprocessen 
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både som diskussionsunderlag och att kunna kritiskt granska texter för att bilda sig 

en egen uppfattning. Säljö (2005) beskriver att skriftspråket ligger till grund för att 

dokumentera fakta och kunskap så att man kan bevara den, samt att också ha 

dokumenterade fakta som underlag till diskussioner. 

 

 

2.3 Digitala hjälpmedel 

Nuförtiden har datorn blivit en förutsättning i en digital miljö, precis som för 

personal inom skolan. För att förstå den tekniska utbildningens framfart måste man 

även beakta de tidigare hjälpmedlen som påverkat vår utbildning som pennor, tryckta 

böcker, museer och tidiga grafiska illustrationer. Dessa tekniska framgångar i vår 

digitala värld har på många och komplexa sätt vidareutvecklat de tidigare 

hjälpmedlen (Svensson, 2008). Med äldre hjälpmedel i åtanke blir 

vidareutvecklingen också bättre då man vet vad som tidigare fungerat och vad som 

fattas och bör då utvecklas för att så bra som möjligt tackla problemen och 

efterfrågan från den moderna skolan. Castell menar att (Castell 1998 se Brodin 2003 

s 21) individen kan med hjälp av IKT göra oss till individer och medborgare, det blir 

då en stor betydelse att förstå hur detta identitetsbygge påverkar oss genom att förstå 

de rådande samhällsnormerna. 

Tekniken är ett begrepp som även sätts in i ett kulturellt och samhälleligt 

sammanhang. Dessa sammanhang vävs in i sociala och pedagogiska strukturer. Ett 

tydligt exempel på detta är telefonen som ursprungligen var tänkt för affärsmän, där 

man i reklamannonser kunde se kvinnor i hemmet svara i telefonen när mannen 

ringde hem, men även för att mannen skulle vara nåbar på olika ställen för att ha 

möjligheten att sköta sina affärer. Det som främst utmärker informationstekniken i 

jämförelse med äldre teknik, t.ex. kopieringsmaskinen från 1940-talet, är att den 

nyare samlar ett stort antal meder och funktioner. Vi kan se på tv på datorn, spela in 

filmer, skriva ut texter, rita med digital penna, tala med vänner i andra världsdelar, 

visa presentationer och publicera oss för en internationell publik (Svensson, 2008).  

Om vi ser på 1900-talets början så kom det fortfarande ganska nya mediet film att 

användas i undervisningen. Introduktionen tog dock tid och på 1920-talet fanns det 

ganska få filmer som var speciellt gjorda för skolorna. Nu började acceptansen kring 

mediets användbarhet växa. Precis som med tv kan man med film på ett övertygande 

sätt förmedla ett speciellt perspektiv, en speciell världsuppfattning eller ett språkligt 

sammanhang. I början användes film oftast som ett komplement som integrerades i 

den vanliga undervisningen. Filmen fick vidare stort genomslag i undervisningen där 

förberedelse, filmvisning, diskussion, visning av vissa avsnitt, rapportskrivande etc. 

blev en naturlig och utvecklande del i utbildningssyftet. Man kunde nu föra in 

verkligheten i klassrummet på ett bättre sätt än den vanliga förmedlingspedagogiken 

där det handlar om katederundervisning. Ljudet, det visuella, fick stor inverkan på 

elevers inlärningsprocess, man kunde nu skapa bättre ordsymboler för de riktiga 

föreställningarna om verkligheten som är nödvändiga som grund för 

begreppsbildningen. Elever kunde nu sätta ord och bild till sina kunskaper. Förutom 

film så finns det fler audiovisuella hjälpmedel som grammofon, radio, tv, 

bandspelare, diaprojektor och OH-apparater. I de flesta fall är det vanligast att dessa 

olika medier och hjälpmedel samexisterar i undervisningen, allt för att nå en bredare 
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kunskapsinlärning för eleverna (Svensson, 2008). Åt vilket håll utvecklingen leder är 

inte klart då uppmärksamheten och kunskapen inom skolan bör utvecklas i samtakt 

med samhällsutvecklingen och dess utveckling är aldrig bestämd. Brodin (2003) 

menar att en förändring i synen på kunskap och inlärningsmönster är det den 

tekniska utvecklingen som har bistått med att elever idag har en vetskap om hur man 

värderar sin kunskap så den blir mer eller mindre viktig. Idag betraktas i allmänhet 

kunskap utifrån det kompetenta barnet där kunskap och undervisning baseras på 

barnets egna aktivitet och kreativitet vilket leder till de slutsatser som baseras på 

egna erfarenheter.     

Lgr 80 trädde i kraft 1982 och var anpassad för grundskolan. Jedeskog (1998) menar 

att i samband med Lgr 80 införande introducerades datorlära på högstadieskolorna. 

Där undervisningen använde sig av datorteknik i matematikundervisningen. Eleverna 

fick använda sig av datorn som ett redskap i undervisningen som eleven själv kan 

kontrollera och använda som ett verktyg för att främja lärandeprocessen inom det 

aktuella ämnet, matematik. I och med Lgr 80 får skolorna också anpassade dokument 

om hur undervisningen ska genomföras.  

 

2.4 Styrdokument 

Vi har jämfört och tagit ut väsentliga delar som litteraturstudien kommer att beröra 

och presentera här för att få en bakgrundsbild av vad skolan vilar på. Vidare är också 

styrdokumenten aktuella ute i skolorna runt om i Sverige med anledning av att GY11 

håller på att ersätta Lpo94 (Skolverket, 2006) som gällande grund för skolan. Lärare 

och övrig skolpersonal håller på att anpassa skolan så det ska bli en harmonisk 

uppdatering för eleverna. Likabehandlingsplanen (Elemeroth, 2007) lyser upp 

eventuella tomrum som ska fyllas för att detta ska fungera. Exempel på detta är 

jämställdhet och arbete för att förebygga mobbning och diskriminering.    

 

2.4.1 Lpo94 och GY11 

En röd tråd i denna litteraturstudie kommer att vara skolan. För att ge en form av 

inblick har vi valt att använda båda läroplanerna, Lpo94 och GY11. Vi har också valt 

att jämföra dessa två läroplaner och titta på skillnader. När man läser Lpo94 kan man 

se att läroplanen konstaterar att skolan ska arbeta utefter social samhörighet som ska 

ge trygghet och främja viljan till att lära (Skolverket, 2006). Skolan ska alltså arbeta 

för att behålla och stärka den självkänslan och trygghet som uppstår i hemmet och 

förlänga den till skolan. Detta blir möjligt när skolan och hemmet arbetar nära 

varandra. Här blir då ett samarbete med föräldrarna (vårdnadshavaren) och skolans 

personal väsentligt. Ett arbete som kommer att förstärka, främja och utveckla elevens 

prestation och vilja att lära sig, det kommer också att utveckla skolan och skolans 

arbete framåt (Skolverket, 2006). Fostran är också en central och gemensam nämnare 

när det handlar om samarbetet mellan skolan och hemmet. Detta är något som också 

är centralt i Lpo94 där skolan inte enbart ska utveckla och ta tillvara på det eleven 

har med sig från hemmet utan också ha en viktig roll att fostra eleven in i samhällets 

rådande lagar och normer (Skolverket, 2006). I GY11 står det, förutom det vi har gått 

igenom ovan också att kraven på behörighet har ökat en betydlig del (GY11 2009). 

Vilket lägger högre vikt på att alla ska nå målen och att det också kommer att ställas 
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krav på den digitala utvecklingen med de hjälpmedel skolan behöver och kommer att 

ta till sig för att använda.   

 

2.5 Skollagen  

Något som skiljer sig från vad som står i styrdokumenten står i skollagen – att skolan 

ska arbete för att främja en harmonisk utveckling till ansvarskännande medborgare 

av samhället. Det tar sig syn i att skolan ska arbeta med att fostra eleverna till att lära 

sig ta ansvar och fatta vuxna beslut i samhället.   

Vidare står det att alla elever ska ha samma förutsättningar till en likvärdig 

utbildning oberoende av geografisk hemvist, social förhållanden och ekonomiska 

förhållanden. Vidare finns diskrimineringslagen som finns för att främja lika 

möjligheter och rättigheter inom utbildningen oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell 

läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning. Detta är alltså en viktig del för 

att skolan ska kunna bedriva utbildning och främja de mål som varje elev bör uppnå 

både under och efter en av klarad utbildning (Skolverket, 2010).   

 

2.5.1 Likabehandlingsplanen 

Skolor har enligt lag en skyldighet att arbeta fram en likabehandlingsplan. Den ska 

utgå ifrån den aktuella skolans egna lokala behov. Huvudsakligen ska en 

likabehandlingsplan kartlägga om eleverna har lika förutsättningar oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. Därefter ska varje skola sätta upp utvecklingsbara mål. Vidare 

ska skolan också dokumentera och visa på konkreta tillvägagångssätt som behövs för 

att man ska kunna nå de utsatta målen (Elmeroth, 2007).  

Den likabehandlingsplan som skolan har arbetat fram måste sedan användas som ett 

redskap hela tiden. Det förebyggande arbetet ligger sedan till grund för hur 

situationen ser ut i skolan, idag. I en kommunal skola är det den aktuella nämnden 

som håller ett vakande öga på arbetet i skolan och gör det med 

likabehandlingsplanen och i friskolor är det friskolans styrelse. Både den politiska 

nämnden i kommunen och styrelsen i friskolan tar på sig ansvaret när det handlar om 

likabehandlingsplanen, men det är rektorn på den aktuella skolan som har det yttersta 

ansvaret att se till så att det finns en på skolan. Om det skulle te sig så att det inte 

finns någon likabehandlingsplan är det skolan som förlorar ekonomiskt på det 

(Elmeroth, 2007).  

En viktig förutsättning för att likabehandlingsplanen ska fungera som tänkt är att 

såväl skolpersonal, elever och föräldrar är delaktiga. Dock finns det inga 

bestämmelser kring hur tillgänglig den aktuella likabehandlingsplanen är, men varje 

skola måste kunna visa på att det finns en.  
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3 METOD 

Den metod vi har använt oss av är att söka artiklar i vetenskapliga databaser. Vi har 

också använt oss av de kriterier som enligt Forsberg & Wengström (2003) utgör en 

systematisk litteraturstudie, med fokus på kvalitativbedömd och relevant forskning. 

Vi har alltså enbart tagit artiklar som har blivit vetenskapligt granskade och 

godkända. Även en metoddiskussion där vi diskuterar vår metod. Nedan följer en 

sammanfattning av artiklarna som vi har fått fram, men också tillvägagångsätt och en 

fördjupad förklaring av våra sökord och de databaser vi använt.  

 

3.1 Sökord och databasmotivering 

För att hitta artiklar har vi sökt i olika vetenskapliga databaser. Urvalet vi har gjort är 

ordningen på sökorden för att få mer fokus på artiklar som handlar om ”den digitala 

skolan” istället för media inom skola. I vilken ordning som våra sökord kommer har 

ingen direkt betydelse men det kan spela roll om man ska göra om vår exakta 

sökning längre fram rent tidsmässigt, men i nuläget har det en mindre roll. Vidare 

också för att få ett mer precist arbetsresultat, alltså ett smalare slutresultat om cirka 

tio träffar. Sökorden som vi har använt är:  

- digital*, school*, immigrant*, learn*, educat* 

Sökordens ordning har varit bestående i samtliga databaser. Vidare har vi valt att 

enbart använda oss av artiklar på svenska och engelska, anledningen är av praktiska 

skäl. De fyra sista sökorden avslutas med ett * - vilket fyller funktionen av att alla 

böjelser är möjliga vid ett sökresultat.      

Digital valde vi att sätta först i vår sökning då det skulle ge oss rätt ingång till vår 

sökning. School föll sig naturligt att sätta tätt efter då det också användes som ett 

ledande startord för att avgränsa oss till artiklar som berör skolvärlden. Immigrant 

använder vi för att tala om att det är just elever med invandrarbakgrund, vilket är 

aktuellt för oss. Annars hade vi fått ett större antal artiklar med som sätter fokus på 

digitalt lärande inom skolan i största allmänhet. Learn var ett sökord vi använde för 

att få till avgränsningen med just lärande och educat på grund av att vi vill avsluta 

det hela med att försäkra oss om att artiklarna handlar om utbildning.   

Vi har använt oss av två databaser som grunden till sökningarna. Den första är ERIC 

och den valde vi på grund av sitt stora urval av artiklar. ERIC behandlar mer globala 

artiklar och vi ansåg att det var ett bra alternativ, istället för att bara begränsa oss till 

svenska artiklar och den svenska skolan. Vi ville ha artiklar från andra delar av 

världen också för att ge oss större förståelse och insikt kring problematiken som 

artiklarna berör Den andra databasen som vi har använt oss av är LibHub. LibHub 

valde vi också för dess breda index och då den har artiklar på flera språk och inte är 

begränsad till till exempel bara Sverige och svenska.   
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3.2 Sökordstabell  

I ERIC använde vi oss av att söka inom ALL istället för att söka i till exempel key-

words eller i taggarna då vi med hjälp av sökorden kunde få rätt utfall av artiklar. 

När man använder sig av ALL fyller det funktionen att man får fram allt i texten som 

berör sökorden. Genom att göra så begränsar man sig inte till enbart taggar eller key-

words. Key-words är nyckelord och detta är något författaren har angivit som 

passande till sin vetenskapliga artikel. Taggar som vi har tagit upp fyller en snarlik 

funktion som key-words fast skiljer sig ibland mellan olika sökmotorer. Vidare sökte 

vi enbart artiklar som var peer reviewed och avgränsade oss till artiklar så vi inte 

skulle få upp till exempel konferensbidrag. Vidare valde vi också att lista 

publikationsdatum (publication date då det står på engelska i sökmotorn) och tog den 

artikeln som hade äldre publikationsdatum för att få en större spridning på våra 

artiklar eftersom de vi hittade i LibHub var kring år 2010-2011 och den vi tog från 

ERIC var från 2007. 

I LibHub sökte vi precis som i ERIC fast med skillnaden att vi fick fram sju träffar, 

varav en var ett konferansbidrag så vi valde bort den och tog de sex artiklar som var 

kvar. Till slut hamnade vi på sex artiklar från LibHub och en artikel från ERIC så vi 

fick sammanlagt sju artiklar.  

Tabell 1. Sökordsträffar 

 Digital* School* Immigrant* Learn* Educat* 

LibHub 178 219 1 996 7 6 6 

ERIC 3 032 1 037 16 10 9 

 

När vi använt oss av artiklarna har vi haft etiska överväganden i åtanke. Vi har också 

litat på att forskningen som artiklarna behandlar har utförts på ett etiskt rätt sätt. 

Dock kan vi inte lita helt på att det faktiskt är så. Vi har haft ett kritiskt 

förhållningsätt till artiklarna när vi läst igenom dem och anser att alla de artiklar vi 

valt är etiskt utförd forskning.  

 

3.3 Metoddiskussion  

 

Litteraturstudien bygger på sju vetenskapliga artiklar som vi använt oss av för att 

belysa vårt syfte. Artiklarna är hittade med hjälp av våra sökord och är alltså av 

högsta relevans för att kunna få svar på våra frågeställningar. En litteraturstudie har 

sina för- och nackdelar. Fördelarna med att skriva en litteraturstudie är att vi hela 

tiden får träna oss på att vara källkritiska men också att vi får erfarenhet i att 

orientera oss  i vetenskapliga databaser med vetenskapliga artiklar. 

En nackdel med formatet som en litteraturstudie är att informationen som vi hittat i 

artiklarna redan är delvis bearbetade och vinklade mot författarens egna tolkning. 

Därför bör man beakta trovärdigheten i vår studie på grundval om just detta.  
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Artiklarna vi har använt oss har en spridning geografiskt vilket också ger en större 

helhetsbild, en bild man inte kunnat få om man preciserade sig till bara lokala studier 

som till exempel texter från ett visst land eller ett visst institut. 

 

3.4 Presentation av artiklarna  

Här följer en introduktion av de artiklar vi fått fram. Vi har valt att kort introducera 

vad artiklarna handlar om, vem som har gjort studien, metoden som används och 

datum för publikation. Resultatdelen i varje artikel har vi inte fördjupat oss i på 

grund av att det följer mer utförligt i kommande resultatkapitel.  

 

Walters, J.K. (2007) - ESL technologies: The universal language. The Journal.  

Artikeln är en intervjustudie där lärare och de som grundat programmet ESL i fråga 

intervjuas.  

I amerikanska skolor har antalet invandrarelever fördubblats under de senaste 15 

åren. Detta har kommit att påverka undervisningen på grundval av de 

språksvårigheter som gör sig påminda för dessa utländska elever. För att lösa denna 

problematik är numera lärare beredda med ett digitalt verktyg i form av en 

programvara som hjälpmedel för inlärningen av det engelska språket. Från åren 

1990-2005 har pedagogiska dataprogram utvecklats för dessa ”ELL-studenter”, vilka 

är elever som för första gången kommer i kontakt med det engelska språket. Dessa 

elever har ökat från två-fem miljoner under denna ovan nämnda 15-årsperiod. 

Skolorna är ansvariga och har fullmakten för att dessa program används på rätt sätt. 

Lärare använder regelbundet datorer och detta program som hjälpmedel i sin 

undervisning. Denna programvara hjälper ”ELL-studenter” med att utveckla det 

engelska språket, genom att lyssna, tala, grammatikövningar och så vidare. 

Programvaran delas ut på CD till dessa berörda elever, och lärarna har vetskap om 

vilken elever som verkligen är i behov av denna programvara.  

 

Brigid Barron, Sarah E.Walter, Caitlin Kennedy Martin, Colin Schatz. (2009) - 
Predictors of creative computing participation and profiles of experience in two 

Silicon Valley middle schools. Stanford University School of Education.  

 

Denna artikel är av kvantitativ art. Man har presenterat enkäter till eleverna, där 

eleverna har fått bestämda svarsalternativ och kunnat betygsätta från ett-fem.  

Den ”digitala klyftan” – individuella skillnader i datoranvändning är en yttring av det 

som har kallats den digitala klyftan. Studier av dem har gått från att studera 

skillnader i fysisk tillgång till datorer, till enskilda personers användning av tekniska 

verktyg för legitimerade och generella områden.  I studien undersöks förhållandet 

mellan tillgången till verktyg och tidigare erfarenheter med denna kreativa 

produktion. Deltagarna i studien är 160 elever från årskurs åtta. Det är två olika 

skolor dessa elever är verksamma i, Silicon Valley är platsen för båda skolorna. I 

dessa två närliggande skolor återfanns olika hög grad av utbildningsnivå, andel 

nyligen inflyttande invandrare och skillnader i familjers inkomstintag. Tre olika 

analyser gjordes, först jämfördes skolornas populationer med avseende på 
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genomsnittliga andelar av elevernas nyskapande tillverkning och tidigare 

erfarenheter, tillgång till verktyg i hemmet och användning av utbildningsresurser.  

 

 

Nieves Gonzales Fernandez-Villavicencio (2010) - Helping students become 

literate in a digital, networking-based society: A literature review and discussion. 

University of Sevill & University of Pablo de Olavide.  

I följande artikel har en debattstudie legat till grund för en skriftlig presentation, där 

författaren har återberättat och skrivit ned vad debatten berörde och diskussionerna 

som uppkom.   

I denna artikel presenterar och förklarar författaren i detalj element, inklusive för- 

och nackdelar, av två kontrasterande tankeskolor i en av de viktigaste debatterna som 

författaren infört som ett pedagogiskt verktyg vid UNESCO Training the Trainers 

(TTT). En debatt som ägde rum i Granada, Spanien, 2008. Den debatten gick ut på, 

kort sagt, att oavsett informationskompetens och mediekompetens, så bör vara 

verkligt effektiv eftersträvas. Ena sidan i debatten hävdar att de båda begreppen har 

ömsesidigt bundet mål, och bör därför helst läras och utövas tillsammans, och, mest 

effektivt, lärda och eftersträvas inom ramen för sociala nätverk och webb 2.0-verktyg 

och applikationer. Debatten är direkt relaterad till den roll som 

informationskompetens och mediekompetens spelar för att hjälpa elever lära sig läsa 

i ett digital, nätverkande samhälle. De idéer som presenteras i denna artikel, både i 

teorier och bästa praxis, är numera aktuell i hela Spanien, och speciellt efter debatten 

i Granada år 2008 har utvecklingen gått framåt inom dessa berörda ämnen. 

 

Marian J. A. J. Verhallen och Adriana G. Bus Leiden (2010) - Low-income 

Immigrant Pupils Learning Vocabulary Through Digital Picture Storybooks. Leiden 

University.  

Utförandet har gjorts tillsammans med barn och genomförts vid en dator. Barnen har 

fått göra ett test som går ut på att försöka kartlägga hur ett barn lär sig nya ord och 

hur barnet använder sig av sina nyinlärda ord.    

Studien i fråga handlar om hur barn i Nederländerna lär sig nya ord och på så vis 

utvidgar sitt ordförråd. Detta igenom att använda sig av digitala bildböcker. Enligt 

studien är det låginkomstinvandrare i Nederländerna som löper risk för att utveckla 

lässvårigheter. Vidare är studiens syfte att visa på om barnen lär sig nya ord, kan 

använda dem och hur snabbt de lär sig nya ord med hjälp av digitala bildböcker 

(bilderböckar, kanske?). 

Barnen som är med i studien är fem år gamla och har invandrarbakgrund. Vidare har 

de också ett för deras ålder nedsatt ordförråd när det handlar om att lära sig ett andra 

språk, det språket som inte är deras modersmål.  

Studien utfördes genom att varje barn fick sitta vid en dator och där presenterades en 

form av saga (digital storybook), antingen med rörliga bilder eller med stillbilder. 

Enligt studien lär sig barnen nya ord nästan oberoende om det är stillbilder till 

berättelsen eller om bilderna rör på sig och har en form av stämningshöjare som till 

exempel musik eller ljud. Dock visar studien att läsning med video (rörliga bilder) 

var speciellt givande för barn som lär sig ett andra språk.  
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Susan Valerie McLaren (2007) - Exploring perceptions and attitudes towards 

teaching and learning manual technical drawing in a digital age. University of 

Strathclyde. 

Följande studie undersöker attityden som en större grupp har gentemot klassiskt rita 

för hand och genom att använda sig av ett program.  

Studien handlar om attityden till att lära sig rita för hand i en digital värld som 2000-

talet. Vidare studeras hur attityden till att lära sig rita för hand är kontra attityden mot 

att använda sig av ritprogram och datorer för att rita, att rita traditionellt eller att rita 

med digitala hjälpmedel.  

Studien har använt sig av digitala blanketter som har skickats ut till berörda. De 

berörda grupperna är: professionella CAD-användare, universitetslektorer, 

teknikutbildningslärare, lärare och studenter som studerar grafisk kommunikation.  

Vidare visar studien att det finns gemensamma nämnare bland dessa grupper när det 

handlar om synen på lärandet inom området att rita/formgiva. Gemensamt är att 

studenter anser att lära sig genom traditionella sätt (inte via ett datorprogram), 

fortfarande uppskattas med tanke på att vi lever i en digital värld där traditionella 

tillvägagångsätt och synen på lärandet blir allt mer teknisk och allt mer digital.  

 

J. Michael Blocher, Shadow W. Armfield och Laura Sujo-Montes (2011) - 

Contextually Based Professional Development. Northen Arizona University & 

Rochester College. 

Studien har gjorts i ett observations syfte under en längre tid.  

Artikeln handlar om en treårig studie som ska få lärare att integrera mer med digitala 

hjälpmedel i klassrummet och i sin undervisning. Deltagarna skulle få hjälp att lära 

sig att använda digitala hjälpmedel och visa på att klassrumsmiljöerna blev bättre ur 

ett lärandesynsätt. Vidare visar studien hur man med hjälp av teknik kan visa att det 

blir lättare att främja områden i undervisningen som till exempel teknik, pedagogik 

och ämneskunskaper.  

När studien började visade många lärare att de hade svårigheter att använda sig av 

tekniken som fanns i skolan men efter två av studiens tre år visade resultatet att 

lärare hade tagit till sig tekniken. Vidare framkom det också att lärarna blivit mer 

bekväma med att använda sig av digitala hjälpmedel och ny teknik i sin undervisning 

när de själva visste hur de fungerade och hur man på rätt sätt kunde använda sig av 

dem. 

Artikeln tar också upp hur det ser ut i skolor och hur attityden till digitala hjälpmedel 

ter sig i skolorna bland skolpersonalen. De tre största hindren som leder till att 

teknologi inte används i en större utsträckning inom skolans ramar är: Kunskap och 

färdigheter, attityd och övertygelser och resurser.  
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Lisa M. Tripp (2011) - ”The computer is not for you to be looking around, it is for 

schoolwork”: Challanges for digital inclusion as Latino immigrant families 

negotiate children’s access to the internet. The Florida State University. 

Följande artikel handlar om intervjuer som gjorts med föräldrar tillsammans med 

deras barn. Här handlar det om var föräldrarna ställer sig när det handlar om 

användningen av datorn, till vilket syfte och hur den ska användas. 

Studien tar upp problematiken kring föräldrar attityd till internet och attityden till hur 

deras barn får tillgång till och använder sig av internet. Studien är baserad på 

intervjuer och målgruppen är första generationens invandrarfamiljer med barn i 

mellanstadiet i Los Angeles förorter. Studien visar att det finns två grupper. En grupp 

familjer ser vikten av internet i utbildningssyfte medan den andra delen familjer 

känner att riskerna med internet tar överhand. 

Med tanke på riskerna som internet medför var det vissa föräldrar som enbart lät sina 

barn använda internet till att göra läxor. Dock fanns det barn som trots föräldrarnas 

begränsningar av internet kunde bli både mer inspirerade och mer motiverade av att 

använda sig av internet i intressesyfte, alltså att använda internet till sina intressen 

och inte bara koncentrera sig till läxor.  
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4 RESULTAT 

Här presenterar vi artiklarnas resultat. Vi kommer också att dela upp dem på olika 

teman och titta på gemensamma nämnare och skillnader. I slutet av varje del kommer 

vi att skriva en sammanfattning om vad varje del belyser.   

4.1 Föräldrars attityd och syn på digitala hjälpmedel 

Flera resultat säger att det är relevant och av vikt att man undersöker variationen och 

kvaliteten av unga personers tillgång och användning av internet i sig självt. Men 

också när man har den sociala biten i åtanke, som unga personers möjlighet att ”surfa 

runt” och vara sociala med hjälp av internet och den uppsjö av program och 

hemsidor som möjliggör det sociala samspelet som sker över internet. Tripps (2011) 

studie visar på att man bör intressera sig ännu mer åt att undersöka föräldrars attityd 

gentemot användningen av internet. Vidare skriver Tripp (2011) också att om man 

undersöker föräldrars attityd med internet i fokus kan man lägga upp strategier på 

hur man kan reglera barns möjlighet till att använda internet, för det är då man kan 

försöka sig på att förstå den sociala kontexten i unga personers internetanvändning. 

Tripp (2011) skriver också att i de olika familjerna som ingick i undersökningen var 

uppfattningarna och attityderna till riskerna med internetanvändning lika, men det 

gick också att i stora drag se likheter i attityden till fördelarna med att använda sig av 

internet utanför skolans ramar. Det var även påtagligt en fördel enligt föräldrarna att 

deras barn och ungdomar fick använda sig av datorer och internet i undervisningen 

på skolan. Föräldrarna delade också en strikt syn på hur och när deras barn skulle få 

använda sig av hemdatorn. Ett antal av föräldrarna var med när deras barn satt vid 

hemdatorn och tittade på under tiden som den användes, andra föräldrar gömde helt 

enkelt kablar och modem (vilket skulle reglera användningen av datorn och internet). 

Vidare skriver Tripp (2011) att i och med att föräldrarna generellt hade ett begränsat 

intresse och/eller kunskap om datorer, internet och dess användning så spelade det en 

ledande roll i hur de uppfattade internet och datorer. Dock skriver Tripp (2011) att 

man inte bör dra några förhastade slutsatser av det innan man har bedrivit vidare 

forskning kring ämnet. Något man ska ha i åtanke är också att året den råa fakta 

samlades in till undersökningen var runt 2006 och det var då sociala medier höll på 

att blomma upp och få mer och mer fokus på sig. Tripp (2011) menar att när sociala 

medier var på uppgång så hade man inte så mycket kunskap om faror och risker med 

sociala nätverk. Media gjorde sin del i att visa på faror med sociala medier som 

bedrägeri och så vidare. Detta är en sak som gör så att många, inklusive föräldrar 

ställer sig frågande till om det är bra att låta sina barn använda sig av sociala medier 

och också hur användningen av digitala hjälpmedel kan bidra till något bra.  

Barron (2009) menar att något som man inte kan garantera är att varje elev har en 

dator hemma eller tillgång till internet. Man vet inte hur hemförhållanden ser ut hos 

varje elev när det handlar om det ekonomiska planet. Det är inte varje förälder som 

har de ekonomiska förutsättningarna att förse sitt barn med en dator eller med 

internet. Vidare vet inte läraren om detta när man ger eleverna hemläxa eller 

uppgifter som man bör använda en dator och internet till. Självklarheten är inte alltid 

så självklar trots att vi har kommit så långt i den teknologiska utvecklingen. Skolorna 

har också ett ansvar här att förse eleverna och lärare med hjälpmedel så man kan inte 

tar för givet att eleverna kan göra uppgifter och läxor hemma utan också har 

möjligheten att göra det på skolan och under lektionstid.  
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Idag har sociala medier på internet fått en lättsammare stämpel på sig då det är så 

utbrett (Barron 2009). Dock menar Tripp (2011) att detta har satt föräldrar i en svår 

situation. Som förälder vill man inte att ens barn ska hamna utanför de sociala 

kretsarna och när de nu har flyttats till internet som kan ses som en riskabel plats blir 

det svårt för föräldrar att motivera sin förtvivlan över att deras barn ska hamna i en 

tråkig situation och då råka ut för något när de använder sig av internet. Vidare blir 

detta bara svårare när föräldrarna har bristande kunskap kring internet och hur deras 

barn använder sig av internet. Tripp (2011) skriver också att man behöver ge ut mer 

kunskap till föräldrar. Man behöver stärka kunskapen hos föräldrar och om man gör 

detta så kanske föräldrarna känner sig mer säkra med internet och klimatet kring och 

vidare också synen på internet som något man kan få kunskap ifrån, stärka kunskap 

och vidareutveckla sin kunskap istället för att se det som ett hot. 

Sammanfattningsvis ser man att föräldrars syn varierar men att det alltid finns en 

form av förakt gentemot internet med tanke på de risker som internet och 

datoranvändning kan medföra. Dock kan vi se att trenden börjar ändra sig då 

föräldrar börjar se mer lätt på internet och datoranvändning. Vi ser också att garantin 

att varje elev har en dator i hemmet inte är självklar.      

 

4.1.1 Lärare och skolors attityd och syn på digitala hjälpmedel 

Vidare när man tittar på hur situationen ser ut för lärare så är det intressant att titta på 

hur lärare ställer sig till frågan om användning av digitala hjälpmedel när de håller 

sina lektioner. Hew och Bruch (Blocher 2011) skriver att det finns några punkter som 

talar om varför lärare inte använder sig av digitala hjälpmedel i sina lektioner. De tre 

största anledningarna till att man inte använde sig av teknologin i en bredare 

utsträckning var för det första att man ansåg att skolan inte hade resurser till att 

använda de digitala hjälpmedlen som fanns tillgängliga i skolan. Vilket betyder att 

skolan inte ansåg att digitala hjälpmedel var av vikt i undervisningssyfte och alltså 

inget som skolan ansåg nödvändigt att lägga pengar på att köpa in eller utveckla och 

förnya, detta belyses också i olika former i våra övriga artiklar. Vidare skriver Hew 

och Bruch (Blocher 2011) att den andra anledningen var att det krävdes kunskap och 

färdigheter som lärarna ansåg att de inte hade. Vidare har vi den tredje anledningen 

och det var attityd och tro. Den första anledningen kan man inte göra så mycket åt då 

det mer eller mindre ligger på skolan och skolans ekonomi om man kan integrera 

mer teknologi och nyare teknologi i klassrummen och i skolan överlag. Det är en 

punkt som skiljer sig mycket från skola till skola och också vad varje skola väljer att 

lägga ekonomi på. Vidare är det också skillnad från land till land och hur 

skolpolitiken ser ut. Den andra punkten finns det mer man kan göra för att ändra på 

vilket också undersökningen i artikeln kom fram till. Den tredje punkten är snarlik 

och där kan man också med mer kunskap och träning få lärare att självmant använda 

sig mer av teknologi, både utanför och innanför skolans ramar. Dock är det högst 

individuellt om man tar till sig teknologi utanför skolans ramar då man kanske inte 

måste det på samma sätt som i sitt yrke som lärare. Hew och Bruch visar också på att 

några av lärarna blev mer trygga i sin teknologiska kunskap och alltså kunde 

kontrollera och styra de tekniska hjälpmedlen som fanns. Studien visar på att när 

lärarna fick mer kunskap om digitala hjälpmedel och ny teknik blev det inte lika 

skrämmande och man kunde sedermera se på digitala hjälpmedel som något som ska 

underlätta lektioner och främja kunskapsinlärning (Blocher 2011).  



19 

När något inte är så skrämmande och främmande blir det lättare att själv se när, var 

och hur man kan använda sig av det. Enligt Blochers (2011) studie var det också 

lärare som fick mer eller mindre intresse för ny teknologi och när de övat privat så 

var klyftan till att använda det i yrket inte så stort, det blir mindre och mindre ju 

säkrare man känner sig. Attityden har här bevisligen ändrats och kan ses genom 

samma synvinkel som kunskapen. Ändras attityden till något stärks också 

kunskapen, detta igenom att lärarna med hjälp av kunskapen kan se var man kan 

använda sig av teknologin och hur man gör det för att få bästa möjliga resultat. 

Vidare kan man också se på resultat som visat att ändringar i lärares attityd och 

kunskap inte automatiskt gör så att de vill eller kommer att använda sig av digitala 

hjälpmedel i en större utsträckning. De använder digitala hjälpmedel men skulle 

kunna använda det mer och oftare. Detta är också något som ligger i det privata hos 

den enskilda läraren, vad läraren anser vara bra och dåligt eller vad som fungerar bra 

eller mindre bra. Studien visar också på att det finns en markant skillnad mellan äldre 

och yngre lärare. De äldre lärarna växte inte upp med teknologi i den utsträckning 

som yngre lärare har gjort. Detta kan också leda till att äldre lärare inte tar till sig 

teknologin på samma sätt som yngre lärare gör eller kan göra. Vidare märks också att 

yngre lärare har förutsättningarna att lära sig nya program och ny teknik snabbare då 

de redan besitter en form av baskunskap som äldre lärare inte gör. Walters (2007) 

skriver att lärare oavsett ålder måste försöka ta till sig den nya teknologin och 

använda sig av digitala hjälpmedel för att för sin egen skull kunna förstå sig på 

elevers attityd och få en bättre syn på lärandeprocessen hos elever med hjälp av 

digitala hjälpmedel. Walters menar att eleverna idag är uppvuxna med teknologi och 

att det är en del av deras vardag. Mobiltelefoner, datorer och program är något 

eleverna tidigt i hemmen lär sig använda och göra till en del av deras vardag. Så när 

en lärare tar till sig detta och bildar sig en förståelse för det kan också läraren ge en 

mer äkta undervisning som eleverna lättare kan ta till sig. 

Här tar vi upp de tre största anledningarna till varför lärare i skolor inte använder sig 

av digitala hjälpmedel: 

1) Skolor har inte tillräckliga resurser 

2) Lärares kunskap och färdigheter kring digitala hjälpmedel 

3) Lärares attityd till digitala hjälpmedel och deras egna tro på kunskap om 

användningen av digitala hjälpmedel  

Vidare går det också att se att lärares attityd och kunskap går framåt,  men att lärares 

ålder kan spela in när det handlar om att använda digitala hjälpmedel. Läraren måste 

också förstå att elever idag har vuxit upp med den teknologiska utvecklingen som 

datorer, mobiler och program.  

 

4.1.2 Elevers attityd och syn på digitala hjälpmedel 

 

Verhallen (2010) visar på att det är en skillnad mellan hur många ord ett barn lär sig 

när man använder sig av rörliga bilder och film med text eller om man använder sig 

av stillbilder och text. Skillnaden blir större och större ju mer man använder sig av 

testerna. Något som båda testerna Verhallen har utfört visade att barn lär sig nya ord 

med hjälp av digitala bilderböcker och att det går relativt fort för barn att se 

handlingar i berättelser trots den brist i ordförråden som barnen hade. Vidare kan 

man också se i resultaten att man fick bättre resultat av att barnen fick sitta och titta 
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på rörliga bilder istället för stillbilder. Här kan man se en skillnad som var 

överraskande enligt undersökningspersonerna. Den stora skillnaden som man kunde 

se var när man jämförde lärarledda pass med berättelser eller att en vuxen läste en 

berättelse med vad en berättelse i rörlig form kunde ge i inlärningen av ord. Barnen 

lärde sig i genomsnitt mer när de tittade på berättelser i rörlig form än vad de lärde 

sig när en lärare eller vuxen läste för dem. 

Vidare finns det också resultat som pekar på att barn kanske inte har lärt sig ordet i 

den bemärkelsen att de kan använda sig av det. Barnen som tittade på rörliga bilder 

kunde känna igen ett ord till en bild men kunde inte i ett senare skede använda 

samma ord för att beskriva bilden när den kommer igen. Dock är det mycket möjligt 

att barnet kan förstå händelseförloppet men inte kan förklara enskilda detaljer med 

hjälp av ord som används för att förklara händelserna i en berättelse. Barnen knyter 

ett ord till en bild eller händelse och kan på så vis kanske komma ihåg ordet bättre 

men kan inte använda sig av det själv. Vidare är det också hur en berättelse 

presenteras. Med rörliga bilder kan man använda sig av musik och ljud för att ge en 

känsla av stämning som då bidrar till att ett barn tar till sig orden och lär sig dem 

bättre än när en berättelse presenteras för dem igenom att en lärare eller vuxen läser 

den för dem. Vidare kan man se att om barnen får en berättelse presenterad för dem 

som innehåller flera olika upplevelser som rörlighet, musik och ljud kan det bli 

lättare att komma ihåg och det ger större intryck och då kan barnen lära sig orden på 

ett bredare plan än att bara höra och läsa det. Sedan presenterar också studien att om 

man har med musik, rörliga bilder och ljud kan man få barnens uppmärksamhet och 

ha den under längre tid och detta ger också ett positivt resultat. Om barnen fäster sin 

uppmärksamhet på en berättelse kommer barnet också ihåg mer och lär sig mer och 

blir genom detta mer intresserad av vad som presenteras framför deras ögon. 

Något som Verhallens (2011) studie också tar upp är att det handlar om 

invandrarbarn och att det inte är deras modersmål som presenteras. Vilket också gör 

att åldersrelaterade berättelser och böcker kan innehålla svårare ord än vad barnen 

klarar av. Om orden hade presenterats på deras modersmål hade det inte varit samma 

problem men det blir ett problem när det handlar om ord på barnens andraspråk. 

Vidare visas det i studien att barn har lättare för att lära sig ett ord om de utsätts för 

ordet flera gånger, och också att barnen lär sig orden bättre när de är fullt medvetna 

om vad det betyder och hur det då kan användas. Walters (2007) skriver om en 

programvara som ska underlätta språkutvecklingen för nyanlända barn i Amerika. 

Genom att använda sig av modersmålet kan man med hjälp av programvaran 

snabbare lära sig det engelska språket. Programvaran innehåller grammatik, 

ordförråd, den amerikanska kulturella insikten och rätt uttal, det vill säga att man kan 

definiera sina modersmåls ord med ett annat språk, allt för att underlätta elevers 

språkinlärning. Vidare leder detta till att både lärare och elever når en snabbare och 

enklare väg till kunskap och språkutveckling. Programmet har sofistikerade 

hjälpmedel som till exempel att man kan spela in sin egen röst och lyssna på den för 

att på så vis kunna ändra och förbättra sitt uttal. Denna form av hjälp blir mer 

personlig när man själv kan styra den. I undersökningen som Barron (2009) har gjort 

visar han på att av de elever som ingick i undersökningen använder 77 procent av 

eleverna en dator utanför skolan och har då också en internetanslutning. Man kan se 

detta som en koppling till att elever använder sig av datorn och internet utanför 

skolan och att den hjälp program, digitala bilderböcker och andra digitala och sociala 

tjänster som skolan kan erbjuda sträcker sig utanför skolans ramar och in i hemmet.  
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Detta är en utveckling som kan möjliggöra en bredare undervisning och också en 

större kunskapsnivå när skolan inte slutar bara för att eleverna inte är i skolan utan 

fortsätter att förmedla kunskap även i hemmet. McLaren (2008) skriver i sin 

undersökning att trots allt det positiva med digitala hjälpmedel så ska man inte 

glömma eller sluta använda sig av fysiska moment i skolan och inte bara lära ut med 

hjälp av de digitala. McLaren menar att om man inte har kopplingen mellan det 

fysiska som att rita och skriva för hand så finns det risk för att elever inte får den 

djupa kunskapen utan mer automatisk kunskapsinhämtning. Här finner vi 

problematiken kring stavning och meningsuppbyggnad, saker som ett program ofta 

gör automatiskt åt användaren, eftersom när man för hand skriver måste besitta 

kunskapen om språket man använder sig av. Fernandez-Villavicencio (2010) skriver 

också på samma spår med att man inte ska glömma de icke-digitala momenten i 

skolans undervisning. Han skriver att det kan bli en översvämning av information när 

allt är digitalt. Han menar att information lätt kan bli manipulerad och manipulativ då 

elever i till exempel grundskolan kan ha svårigheter att skilja på verklighet och 

förvrängda verklighetsbilder. Problematiken i detta är inte lika påtaglig när eleverna 

kommer högre upp i åldrarna men om man från början har lärt sig något så är det lätt 

att bygga på den felaktiga kunskapen med mer felaktig kunskap. Fernandez-

Villavicencio (2010) skriver också att när man använder sig av digitala hjälpmedel 

kan det muntliga språket tappa i sin utveckling.   

En sammanfattning på denna del handlar om att barn lär sig på olika sätt med hjälp 

av digitala hjälpmedel. Vi ser också att barnets uppmärksamhet spelar roll när det 

handlar om att lära sig nya ord och använda dessa. Hos elever finns det också ett 

behov av att inte bara använda sig av digitala hjälpmedel utan också använda sig av 

att skriva för hand och använda sig av papper och penna.  

4.2 Samspelet mellan föräldrar och elever i hemmet 

Förutom attityden till hur föräldrar och skolpersonal förhåller sig till digitala 

hjälpmedel och användningen bör man också titta på hur samspelet ser ut mellan 

skolan och hemförhållandet. Det som händer i skolan förankras i hemmet och det 

som inte kommer in i hemmet från skolan kommer eleverna inte att bära med sig. 

Varje elevs förälder har ett ansvar att se till så att man håller motivationen uppe och 

intresset vid liv, för att lära sig saker i skolan. När föräldrarna har delade intressen 

eller inte håller med om det som sker i skolan blir det implikationer och eleven 

hamnar då ofta i en svår situation. Kommunikationen mellan skolan och hemmet 

måste fungera och föräldrarna måste känna att de tar del av sitt barns utveckling och 

utbildning. Detta är något som måste fungera redan vid skolstart där föräldrar snabbt 

blir involverade och får känna att de också har saker att säga till om, så inte 

skolgången för deras barn blir mörkad eller på något sätt undanhålls för dem. Barron 

(2009) visar i sin undersökning att av de två skolorna i Silicon Valley var det inga 

skillnader på kön, skola, antalet lärarresurser och att tillgången till datorer och 

hjälpmedel var likartade. Trots dessa likheter fick undersökningen ett splittrat 

resultat. Det visar sig att fallet av varför resultatet skiljer sig mellan dessa två 

liksidiga skolor ligger på föräldrarna. Här ser man tydligt att föräldrar har ett intresse 

för vad som händer i skolan och ser också till så att deras förväntningar uppfylls. 

Vidare finner man också att privatekonomi, eget intresse och förväntade resultat styr 

föräldrar och elevers syn på och tillgång till digitala hjälpmedel i hemmet. Barron 

(2009) visade att det ligger en skillnad i hur stor tillgången är för eleverna att 

använda sig av hemmets dator och hur föräldrarna anser att det ligger till fördel för 
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sitt barn att använda hemmets dator. Skillnaden i Barrons (2009) studie ligger i om 

eleven får använda hemdatorn och under vilka förutsättningar. Elever som använder 

hemdator har också möjligheten att på egen hand stärka sitt intresse för aktuella 

ämnen som skolan bistår med och också söka mer kunskap och information för att på 

egen hand förbättra kunskapen som skolan lägger till grund. Skolan jobbar själv med 

att försöka skapa ett intresse hos eleverna och sedan bibehålla detta intresse för 

vidare studier. För att ungdomar ska få större tillgång till internet och hemdatorn kan 

man också se att föräldrarna vill ha en form av säkerhetsgaranti och hur föräldrarna 

ska få det finns det splittrade meningar om. Tripp (2011) anser att det kan ges när 

föräldrar sitter med sina barn vid datorn eller tittar till dem, dock kan detta på ett 

eller annat sätt och inkräkta på hur elever använder datorn och internet. Tripp 

fortsätter med att ange att när föräldrarna redan står kritiska till internet och riskerna 

det medför är det inte till någon hjälp att utvecklingen har gett oss smartare telefoner 

som mer eller mindre fungerar som en dator. Tripp (2011) menar att ungdomar idag 

via sina mobiltelefoner enkelt kan ansluta sig till internet och på den vägen frångå 

eventuella säkerhetsåtgärder som föräldrarna har satt upp för användningen av 

hemdatorn. När deras barn gör detta menar Tripp (2011) att det stärker föräldrars 

fientlighet mot internetanvändning och att detta sätt inte löser några eventuella 

problem.  

Walters (2007) menar att det finns en annan del av att se på hur ungdomar tar sig ut 

på internet. Walters (2007) skriver också om mobiltelefoner och menar att det är en 

relativt ny företeelse som ungdomar idag ser som en självklarhet vilket strider med 

föräldrars uppfattning. Walters (2007) menar att ungdomar idag ser mobilen som ett 

redskap som i många fall kan ersätta datorn. Dagens ungdomar är uppväxta med 

avancerade mobiltelefoner och använder dessa till att förlänga den sociala aspekten 

och detta måste både lärare och föräldrar ta till sig för att på ett bra sätt använda det 

till deras fördel. Walters (2007) menar också att när dessa nya produkter anländer i 

samhället måste man kunna visa på hur man kan använda dem i ett utvecklingssyfte 

och att de inte bara är till för underhållning. På detta sätt kan man avdramatisera 

förutfattade meningar om riskerna som nya produkter kan ge upphov till. När detta är 

gjort kan också skolan använda sig av det utan att det kan ses som kontroversiellt.  

Som en sammanfattning ser vi att kommunikationen mellan eleven, föräldrar och 

skolan har en viktig roll i hur eleven lär sig och tar in kunskap. Vi ser också att 

föräldrar vill och ska kunna påverka sitt barns utveckling i skolan. Elever lär sig 

också i sociala samspel med andra elever via sociala medier.      

4.2.1 Skolan och digitala hjälpmedel, ansvar och uppgift 

Skolan och utbildningsväsendet har ett ansvar att inte hamna efter i utvecklingen 

utan att bistå med den teknik som dagens samhälle utvecklar. Elever tar till sig 

utveckling snabbt och använder det för att uppfylla sina behov. Fernandez-

Villavicencio (2010) skriver att arbetet med digitala hjälpmedel är ett arbete som 

aldrig når sin slutdestination utan att det är ett livslångt lärande precis som skolan 

eftersträvar att vara. Skolan ska se möjligheter i tekniken och också se möjligheter i 

framtida teknik för att utveckla detta sätt att se på utbildningen. Vidare också när 

man arbetar efter denna princip stannar inte skolan upp i den tekniska dåtiden utan 

ser till att presentera ny och funktionsduglig teknik som elever lätt kan ta till sig och 

känna sig bekant med. Barron (2009) menar att när alla dessa digitala resurser som 

utvecklas så måste man som lärare inse möjligheterna och stödja dessa för att nå nya 

idéer för olika projekt och undervisningsmetoder.  
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Sammanfattningsvis kan man se att skolan har ett ansvar gällande utvecklingen kring 

digitala hjälpmedel. Skolan måste bejaka möjligheterna och följa den raska 

utvecklingen, för att hålla sig uppdaterad.  
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5 DISKUSSION 

Här följer vår diskussion där vi kopplar samman vår studie och också kopplar in våra 

två perspektiv. Vi kommer också ta upp skolans ansvar och invandrarelevers 

förutsättningar inom skolan. Digitala hjälpmedel och förslag till vidare forskning 

kommer också att tas upp.  

Här har vi också våra två frågeställningar så man lättare kan se hur vi kopplar ihop 

vår diskussion med frågeställningarna.  

 Hur ser läroprocesserna ut för invandrarelever som integreras i ett nytt 

samhälle gällande språket med digitala redskap som hjälpmedel? 

 Hur ser miljön ut i skolan gällande kunskapen och användningen av digitala 

hjälpmedel i klassrummet? 

5.1 Sammankoppling av resultat och perspektiv  

För att vi ska kunna nå vårt mål med vår studie bör vi kunna koppla samman våra 

utvalda perspektiv med vad vi har fått fram för resultat i våra artiklar. För att göra 

detta blir det bäst att dela på perspektiven och ta ett i taget för att förhindra förvirring 

och missförstånd.  

Som vi kan se i resultatkapitlet så spelar bakgrunden in i hur föräldrar förhåller sig 

till användningen av hemdatorn och deras syn på hur skolan agerar i undervisningen. 

När vi utgår från det interkulturella perspektivet ser vi att invandrarfamiljer med liten 

eller ingen kunskap inom den digitala sfären ställer sig kritiska till hur deras barn 

använder hemdatorn och internet (Tripp 2011). Vidare ställer de sig också kritiska 

till hur skolan kan ge intryck i hur de ska låta sina elever använda datorn. I studier 

kring ämnet kan man se att föräldrar ger intrycket av att anse att skolan förutsätter att 

det finns en hemdator och att den är funktionsduglig. Vidare också att hemdatorn är 

uppkopplad mot internet och att det fungerar. Skolan kan inte förutsätta att det finns 

en hemdator och att den fungerar (Tripp 2011). Skolan idag trots samhällets 

utveckling kan inte ställa krav på hemförhållandet när skolan självt inte uppfyller 

dessa krav. Kräver skolarbetet en dator med internetuppkoppling kan inte skolan 

göra det som en hemuppgift om skolan självt inte har datorer som kan användas, i 

skolan efter lektionstid. Man bör också ge elever den tiden till att kunna sitta i skolan 

och arbeta med hemuppgifter för att inte pressa föräldrar till att göra saker som inte 

aktuella i familjen (Tripp 2011). Fernandez-Villavicencio (2010) påvisar att man bör 

se till att ha en formell kontakt med hemmet från skolans håll och skolan bör också 

svara den som startar relationen och tar kontakt med föräldrar för att se till så att 

skolan och hemmet länkas samman så smidigt och likställt som möjligt. Vidare är 

detta viktigt i synnerhet när man diskuterar förberedelseklasser. Precis som vi skrivit 

innan handlar det mycket om ”magkänsla” när man anser att en elev från 

förberedelseklassen ska flyttas upp eller gå över in till en vanlig klass med 

jämngamla elever (Bunar 2010).  

När vi går över till det sociokulturella perspektivet ser man snabbt likheter mellan 

perspektivet i fråga och själva utgångspunkten i IKT och digitala hjälpmedel. 

Lärandet sker hela tiden, likaså är det ett viktigt mål med IKT och digitala 

hjälpmedel att man hela tiden låter eleven ta del av kunskap och möjlighet att själv 

utforska sin miljö och omvärld. En av fördelarna med digitala hjälpmedel är att 

skolans kunskap förlänger sig in i hemmet där eleven kan få hjälp och vägledning 

utanför skolan, vilket länkar samman med att lärandet sker hela tiden. Synen att 
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lärandet sker i skolan och stannar där är alltså förlegad och inte en syn som passar in 

i det moderna samhället (Säljö 2005). Det moderna samhället utvecklas i och med 

alla digitala medel och bidrar då med att skolan måste följa med utvecklingen och att 

lärandet sker hela tiden, inte bara i skolan. Vi kan också se att (Tripp 2011) 

ungdomar blir mer öppna när de utanför skolan får möjlighet att vidareutveckla sina 

kunskaper inom sin intressesfär. Med hjälp av de sociala och digitala hjälpmedel som 

skolan kan bistå med och arbeta med ser man också att elevers sociala kontakter både 

stärks och utvecklas mellan elever och då indirekt mellan olika kulturer och 

samhällsnivåer. Detta kan ses som lärling och mästare-principen som vi skrivit om i 

bakgrunden av vår studie. Detta är något som lärare bör sträva efter och se till att 

sina egna elever dras åt samma synsätt vilket då leder till att alla har en del av 

verksamheten. Eleverna som får vägledning åt att arbeta och tänka igenom ett synsätt 

som detta ger också elever ett större perspektiv och då också större tolerans till nya 

miljöer, samhällen och människor. Själva mötet mellan nya kulturer blir då inte så 

skrämmande och låter individen öppnas inför nya synsätt och insikter. En skola med 

dessa punkter inräknade kommer inte att ha några problem med utanförskap och 

intolerans mot främmande kulturer och människor, eleverna kommer också att se 

fördelarna med nya kulturer och vara mer öppna och blir då också säkrare individer 

vilket menar att de funnit och bearbetat en ny identitet. Eleverna kommer bli mer 

öppna och har ett vidgat synsätt när de senare bearbetar sina studier till högre nivåer 

och till slut kommer ut i arbetslivet som kunniga och öppna människor. Ett samspel 

mellan flera olika kulturer öppnar också sakta men säkert broarna över att förstå och 

ta till sig nya språk och utveckla sin egen förmåga att behärska nya språk och på ett 

harmoniskt sätt också livslångt utveckla sina kunskaper i språk och språkkunskap.  

Skolan som den ser ut idag är under omstrukturering och kommer inom kort att helt 

och hållet ha gått över till en ny läroplan för samtliga årskurser. Skolpersonalen har 

också ett ansvar att se till så övergången för de elever blir harmonisk och inte 

ingriper och övertar fokus på undervisningen, betygen och samspelet som lärare och 

elever har. När arbetet med den nya läroplanen GY11 träder i kraft får se till så att 

punkter från den äldre Lpo94 (Skolverket, 2006) inte glöms bort utan att man också 

arbetar kontinuerligt med sträva efter det sociala samspelet som man har byggt upp. 

Vidare också att genom modernare synsätt vidareutveckla arbetet med att få eleverna 

att känna sig trygga och hemma i skolan oavsett miljö eller utmaningar. Här kommer 

även problematiken med att fortsätta att ha en stabil och bra kontakt med föräldrarna 

för att kunna trygga säkerheten och samspelet mellan skolan och hemmet. Vidare har 

vi också den moderna synen på fostran som har hängt med arbetet i skolan sedan en 

lång tid tillbaka. Med arbetet inom digitala hjälpmedel har vi också teknikens 

utveckling i ryggen för att säkra så att eleverna kommer att ta sig ut i samhället och 

vara så pass bra förberedda att det inte stöter på problem som missförstånd och 

trångsynthet. Digitala hjälpmedel kommer att hänga med elever och kommer alltid 

att främja kunskapsnivån inom samhället, också här kommer eleverna att ha ett 

försprång i arbetslivet då de redan är bekanta med utvecklingen och vet vad som kan 

göras med den teknik som finns idag. Att behandla sina medmänniskor med respekt 

och ge varje individ den uppskattning den behöver kommer att kanta elevers vardag 

när de kommer ut i arbetslivet och ger här också en förutsättning för att nya kulturer 

ska kunna ta sig in i samhället och att vi ska kunna lära av varandra.      
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5.2 Digitala hjälpmedel 

 

Digitala hjälpmedel intresserar folk och är något som omvärlden är intresserade av 

att utveckla. EU-direktiven som vi skrev om i inledningen handlar det också om att 

utveckla kunskapen om och kring den digitala utvecklingen. Vi ska ta vara på 

möjligheterna som ges och också göra ett avtryck i varje elevs kunskapsgrund. Enligt 

EU anser de att den digitala utvecklingen är framtiden och när man börjar med att 

introducera detta för eleverna tidigt kommer det också att skapa ett intresse för att 

självständigt utveckla sina färdigheter i och omkring den tekniska utvecklingen. 

Detta är alltså inget som den svenska skolan arbetar självständigt med utan ett 

samspel mellan både EU och deras medlemsländer men också mellan filialskolor 

runt om i världen. Utbytet mellan skolorna och länderna öppnar möjligheter för 

elever att välja var i världen de vill fortsätta sina studier eller senare arbeta och 

bosätta sig. Vi utbildar alltså världsmänniskor, inte bara svenskar och de nyanlända i 

samhället. Vi får alltså också hjälpa till med att utveckla människor från andra 

kulturer genom att visa på hur vi ser världen.  

Som vi också kan se i resultatkapitlet finns det positiva förutsättningar för att digitala 

hjälpmedel kommer att utvecklas och bli en daglig del i den verksamhet som skolan 

bedriver. I Blochers (2011) artikel kan man se att så är fallet när skolor och 

skolpersonal får en större kompetens inom digitala hjälpmedel och detta sker idag 

per automatik då digitala hjälpmedel är vital del av lärarutbildningens undervisning.  

Vi ser också att lärares synsätt utvecklas och de blir mer öppna för att ta till sig och 

använda sig av digitala hjälpmedel och ser de positiva delarna med att använda 

dessa. Elevernas synsätt och vardag går hand i hand med den tekniska utvecklingen 

det vill säga att det underlättar allt i deras kunskapsinhämtning och sociala liv.  

 

5.3 Pedagogiska implikationer  

Skolan kan inte ta för givet att varje elev har en dator hemma eller andra digitala 

hjälpmedel som kan användas när läraren ger ut läxor eller uppgifter som ska lösas 

på annat sätt än i klassrummet och lektionstid. Här kan det bli stora problem för både 

elever och föräldrar och som vi har fått ta del av i resultatdelen ser man också att det 

är en skillnad i intresse mellan både elever och föräldrar men också från skolan när 

man ser på användningen av hemdatorn. Hur skolan ska försöka behandla detta 

problem har fortfarande inget klart svar precis som Tripp (2011) påpekar. 

Vi har också sett att det finns en problematik kring att skolan på grund av olika 

anledningar inte har en utvecklad datorsal eller datorer till eleverna, som de kan 

använda i skolan. Här är ett problem som gör att invandrarelever inte kan få den 

möjlighet att använda sig av alla de digitala hjälpmedel som finns att använda sig av 

i skolan. Att sedan försöka lägga över ansvaret på föräldrarna är ingen lösning och 

leder nästan enbart till svårigheter i relationen mellan skolan, lärare och föräldrar.  

Läraren har som vi tidigare nämnt svårt att ta till sig alla dessa digitala verktyg som 

finns att tillgå. Bortser man från problemet med att skolan inte har ekonomi till 

datorer och digitala hjälpmedel kvarstår det dock lärare som inte anser att 

användningen av digitala hjälpmedel fyller någon större funktion, varken 
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pedagogiskt eller utvecklingsmässigt syfte. Eleverna kan visa tydliga indikationer till 

att vilja använda till exempel datorer i undervisningen. De visar också viljan av att 

läraren ska använda sig av digitala verktyg under lektionen för att förklara och 

tydliggöra lektionen och att synliggöra alla aspekter av undervisningen för att ge ett 

så bra lärande som möjligt. Elever tar till sig lektionen snabbare och minns den bättre 

om läraren varierar sin undervisningsmetod, alltså inte alltid skriver på tavlan utan 

också använder sig av power-point och andra digitala hjälpmedel. Elever känner igen 

sig då det är en form av teknik som de själva använder.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Som vi ser det finns det några områden som är intressanta att studera vidare. Ett 

intressant område som det inte finns så mycket forskning kring är föräldrars syn på 

digitala hjälpmedel, både i skolan och i hemmet. Vidare är det också intressant att 

studera lärares syn på digitala hjälpmedels funktion, både som undervisningsmedel 

men också för att stilla elevens behov. Både föräldrars och lärares förhållningsätt till 

den tekniska utvecklingen och behovet av digitala hjälpmedel i hemmet och i skolan 

är något som man kan ta lärdom av vid vidare forskning.  
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