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Sammanfattning 

Detta arbete beskriver processen vid framtagandet av ett bildstödsmaterial som är ämnat att 

användas för lärare i stöttningen av språkutvecklingen för elever med svenska som andraspråk. 

Bildstödsmaterialet är utformat för lärare och elever i svenska som andraspråk med inriktning 

mot grundskolans förskoleklass till årskurs 3, även kallat F-3. En viktig aspekt för nyanlända 

elevers språkutveckling är att de har den språkliga förmågan att kunna interagera funktionellt med 

andra elever, lärare och artefakter i klassrummet. Eleverna uppmanas till att interagera med den 

omvärld som de befinner sig inom då det är ett sätt att ta till sig ett nytt språk. Bildstödsmaterialet 

är utformat så att eleverna uppmanas att interagera med omvärlden genom en dialog med läraren 

eller andra elever. Bildmaterialet innehåller 5 bilder som skildrar en vardaglig händelse som sker 

på rasten. Innehållet i händelsen utgår från skolans läroplan för grundskolan F-3, Lgr 11. Bilderna 

i materialet ämnar att ett brett sätt skildra genus och etnicitet då de befintliga material som vi har 

analyserat är bristfälliga när det gäller detta område. Då vår produkt, bildstödsmaterialet, riktar sig 

till elever och lärare i svenska som andraspråk utvecklades en prototyp efter en 

användarcentrerad process där vi tog hjälp av lärare i svenska som andraspråk. Dessa lärare, 

informanterna, bidrog till arbetet genom intervjuer som gjordes inför utvecklingsprocessen samt 

genom att de testade prototypen med sina elever. Vår förhoppning är att detta bildstödsmaterial 

ska ge lärare i svenska som andraspråk ett verktyg att kunna stötta elever i svenska som 

andraspråk i deras språkutveckling. 
 
Nyckelord: Svenska som andraspråk, språkutveckling, bildstöd, samtal 
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1 Inledning 

Den här uppsatsen handlar om utvecklandet av en produkt som stödjer språkutveckling för 

flerspråkiga elever. Vi utgår från ett lärarperspektiv, teorier om lärande och tidigare forskning 

gällande språkutveckling. Vi har tagit reda på hur lärare arbetar med bildstöd vid tal och dialog i 

ett språkutvecklande syfte och utifrån detta har vi att utformat en produkt i form av bildstöd där 

dialog och språkutveckling står i fokus.  

1.1 Bakgrund 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att ”skolan ska ansvara 

för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift 

på ett rikt och nyanserat sätt samt att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven 

får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2011, s.13).  

I dagens skola finns det många nyanlända elever samt elever med annat modersmål än 

svenska. Som Åsa Wedin (2011) menar förväntas det att eleverna behärskar det svenska 

vardagsspråket. När eleverna börjar skolan ska de ha en språklig bas i svenska som de utvecklar 

under sin skolgång. Wedin menar att detta utgör stora utmaningar för elever med annat 

modersmål än svenska. I skolverkets Greppa Språket (2011) nämns det att användandet av 

vardagsspråket möjliggör fler tillfällen till språklig interaktion med andra personer och att språket 

utvecklas bäst då det används i flera olika sammanhang. Det nämns vidare att det krävs både ett 

vardagsspråk och ett skolspråk som utvecklas samtidigt för att elever ska kunna lära sig på sitt 

andraspråk. I likhet med Wedin påpekar Greppa språket att flerspråkiga elever behöver mer stöd i 

sin språkutveckling.   

Under vår sista praktik på lärarutbildningen vid Uppsala Universitet upplevde vi att det fanns 

ett behov av att kunna möta flerspråkiga elever i ett språkutvecklande syfte. Det som uttrycktes 

var saknaden av bilder med hög igenkänningsfaktor för eleverna. Med det menas olika händelser 

och omgivningar som eleverna känner igen och ofta befinner sig i. Maria Norberg skriver om att 

undervisning där multimodala verktyg som ljud och bild används utvecklar elevernas 

språkkunskaper och kommunikativa förmåga. Hon menar att ett återkommande arbete med 

dialoger har en god påverkan på elevernas språkutveckling (Lindh, Nordberg, 2009, s.47-48). Med 

detta som bakgrund vill vi undersöka hur lärare arbetar med språkutveckling för flerspråkiga 

elever och utifrån materialet utforma en produkt i form av ett bildstöd där dialogen mellan elever 

eller mellan lärare och elev är det centrala. Produkten ska stötta flerspråkiga elever i deras 

språkutveckling genom samtal kring bilder. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att utforma en produkt som kan stödja flerspråkiga elever i sin språkutveckling, genom 

att samtala utifrån bilder. Produkten är tänkt att användas av lärare i svenska som andraspråk. 

1.3 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har främst byggt på ett kontinuerligt arbete tillsammans men den har även 

varit till viss del uppdelad. Vi har båda varit delaktiga i alla beslut som tagits och även om en av 

oss haft huvudansvaret så har båda gått igenom delarna och varit aktiva i det beslutsfattande. Då 

Jennie har ett stort intresse av att rita och måla föll det sig naturligt att hon ansvarade för det 

illustrativa i produkten. Jennie har också haft ansvar för att skriva teoretiska utgångspunkter, 

annat material, arbetsfördelningen, disposition, metod för intervjuer, metod för utvärdering, 

framställning av bilder, avgränsningar, förslag på utveckling, framtagandet av produkten samt att 

hålla i intervjuerna. Martin har haft det största ansvaret för att anteckna under intervjuerna och 

sammanfatta dem. Han har också ansvarat för att redogöra för tidigare forskning, uppsatsens 

sammanfattning, varför behövs produkten, arbetsprocessen, produktens form och innehåll, urval, 

forskningsetik, användaranalys, metoddiskussion, förankring i tidigare forskning samt utvärdering 

av produkten. De delar som inte nämnts har skrivits gemensamt. 

Genom att vi fördelade arbetsuppgifterna på detta vis kunde vi jobba samtidigt med olika 

delar, vilket gjorde arbetet mer effektivt.  

Då vi alltid vistats tillsammans under arbetet har det aldrig varit ett problem att det blivit 

mycket individuellt utan vi har hela tiden kunnat hålla en dialog kring arbetet. Genom detta har 

besluten tagits mer gemensamt eftersom diskussionen skedde i den skrivande stunden och inte 

någon eller några dagar efter.  

1.4 Disposition 

I följande avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som 

ligger till grund för produkten. Här förklaras också behovet av produkten samt vilka befintliga 

material som finns. I metodavsnittet förklaras val av metod vid insamling av material samt val av 

metod för utvärdering. Här beskrivs också ställningstaganden kring forskningsetik och urval. 

Därefter följer produktutvecklingsavsnittet med användaranalys och utveckling av produkt, där 

användaranalysen ligger till grund för utvecklingen av produkten. Till sist förklaras utvärderingen 

följt av diskussion och avslutning. 
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2. Omvärldsanalys 

Detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning, varför 

produkten behövs samt vilka befintliga material som finns. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

 

Vår studie och produkt baserar sig på samtalets roll i ett språkutvecklande syfte. Vi valde därför 

att utgå från ett sociokulturellt perspektiv då språket först och främst är ett 

kommunikationsmedel (Phillip & Soltis, 2010, s. 93). Utan språket skulle varken lärande eller 

kommunikation kunna ske (Ibid., s.85). Samtalet mellan elever eller mellan eleven och läraren 

som uppstår med vår produkt utgör ett samspel där individerna är medaktörer till varandra, vilket 

är det centrala i det sociokuturella perspektivet (Säljö, 2000, s.66). Med vår produkt är 

medaktörernas kommunikation ytterst beroende av medierande artefakter. Med medierande 

artefakter menas intellektuella och fysiska redskap som individer samspelar med vid agerande 

(Ibid., s.80-81). Med vår produkt skall eleven kunna röra sig inom ramen för sin utvecklingszon. 

Med utvecklingszon menas elevens kompetens samt elevens potential för lärande (Ibid., s.122). 

För att eleven ska kunna ta del av sin potential för lärande är det en förutsättning att den mer 

kompetente ska vägleda den mindre kompetente (Ibid.). I detta fall betyder det att läraren ska 

vägleda eleven eller eleverna i deras utveckling samt utmana dem med uppgifter och kunskap 

som varken är för lätta eller för svåra. Lärarens stöttning och vägledning i en uppgift hjälper 

eleverna att komma igång samt håller dem på banan under tiden genom att förenkla och bryta ner 

uppgiften till mindre, mer genomförbara delar (Ibid., s.123). Genom stöttning och vägledning 

från läraren ska eleverna, med hjälp av vår produkt, kunna utveckla sitt språk. 

2.2 Tidigare forskning 

Asta �ekait� (2006) skriver i sin avhandling om nio nyanlända elevers språkutveckling och hur 

deras kommunikativa förmågor utvecklas. Författaren redogör för tidigare forskningsstudier om 

språkinlärning där hon menar att de flesta av dessa studier studerar interaktionen mellan elever 

och lärare och hur den interaktionen påverkar språkutvecklingen. I �ekait�s studie gäller 

däremot hur elevernas interaktioner med varandra påverkar deras språkutveckling. Författaren 

studerar även hur eleverna använder sig av klassrumsartefakter och andra strategier för att 

kommunicera och integrera med andra inom undervisningen. �ekait� drar slutsatsen att en 

viktig aspekt för nyanlända elevers språkutveckling är att de har den språkliga förmågan att 

funktionellt kunna integrera med andra elever, lärare och artefakter i klassrummet.  
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En faktor som främjar elevers andraspråkutveckling tas upp av Steven Krashen (1982). 

Krashen menar att om eleverna har förståelse för det som sägs, vilket är en central del av 

språkinlärningen, så främjas språkutvecklingen. Krashen benämner detta som ett begripligt 

inflöde men betonar dock att begripligt inflöde inte betyder förenklat inflöde. Med detta menar 

han att den språkliga nivån inte ska sänkas utan att den snarare ska utmana eleven.  

Merril Swain (2000,1995) menar att ett begripligt utflöde främjar andraspråksinlärning. Med 

det menas hur eleverna använder sitt språk samt att det är viktigt för deras språkinlärning att de 

genom interaktion får möjlighet att producera språk i syfte att göra sig förstådda.  

Jim Cummins (2000) menar att en främjande faktor för elevers andraspråksinlärning är att 

eleverna har ett välutvecklat modersmål. Pauline Gibbons (2013) lyfter fram ett antal faktorer vid 

samtal som utvecklar andraspråksinlärningen (2013, s.193). Där tar Gibbons upp begreppet 

begripligt inflöde och menar på att få elever att förstå vad som sägs kan möjliggöras genom 

användandet av stödjande hjälpmedel. Som till exempel elevens modersmål i tal och skrift, bilder 

och elevernas tidigare erfarenheter. Gibbons skriver även om vilken typ av samtal som stödjer 

andraspråksinlärningen och använder sig då av begreppet begripligt utflöde. Gibbons menar 

också att uppgifter som syftar till samtal inom andraspråksinlärning inte bara bör vara utformade 

för att ge en möjlighet till samtal, utan att de ska också kräva att ett samtal äger rum. Detta 

medför att eleverna får använda sin kunskap och muntligt integrera med andra för att göra sig 

förstådd (Gibbons, 2013, s.209). Gibbons anser i likhet med Cummins (2000) att elevernas 

förstaspråk kan stödja utvecklingen av deras andraspråk och menar även på att språk ska 

användas i verkliga sammanhang för eleven (2013, s.196-197).  

I Anne Bamfords (2006) avhandling, som utförts i samarbete med UNESCO, studeras 

användandet av estetiska uttrycksformer i skolor runt om i världen. Forskningen redogör för vad 

estetiska uttrycksformer har för social påverkan för eleverna men även vilken inverkan det har i 

deras lärande. Med estetiska uttrycksformer menas till exempel drama, musik och bild. Bamford 

använder sig av utgångspunkten education through art, fritt översatt till utbildning genom estetiska 

uttrycksformer. Undervisning genom estetiska utrycksformer innebär att drama, musik och bild 

kan vara ett verktyg för lärande och Bamford menar på att det bör användas i alla delar av 

undervisningen (ibid., s.21). En av slutsatserna som Bamford drar av studien är att arts education 

har en god påverkan på eleven, undervisningen och lärandemiljön (ibid., s.11). I likhet med detta 

anser Märtha Andersson att mening kan skapas för eleverna genom olika teckenvärldar samt 

resurser inom teckenvärldarna. En sådan resurs är bilden som kan hjälpa eleven att skapa mening 

i sitt lärande (2014, s. 49). 

2.3 Varför behövs produkten 

I Vetenskapsrådets forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan presenterar och 

diskuterar Nihad Bunar (2010) svensk forskning om nyanlända och deras lärande. I den 

sammanfattade diskussionen om avsnitt 6 påvisar Bunar att språkundervisningen i skolan inte ska 
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premieras av grammatiska språkövningar i isolerade sammanhang utan mer fokusera på 

språkundervisning som behandlar det språkliga innehållet i en bredare kontext. Med det menar 

Bunar att eleverna är aktiva deltagare i sin språkinlärning. I diskussionen betonar Bunar även att 

handledning och undervisning på elevernas modersmål är en viktig del i deras språkinlärning. 

Detta eftersom det är ett stärkande verktyg för elevernas motivation och förtroende över sin 

språkliga förmåga. Motivationen att lära sig och ha tilltro till sin språkliga förmåga gör det möjligt 

för eleverna att ge uttryck för sina kunskaper, som annars kan hämmas på grund av otillräcklig 

svenska. I Bunars diskussion framkommer ett behov att språkundervisningen i svenska som 

andraspråk möter eleverna med ett språkligt innehåll som utgår från elevernas 

förståelsehorisonter. Detta är något Bunar menar främjas om det appliceras i svenska som 

andraspråksundervisningen samt modersmålsundervisningen. Det är en aspekt att ha i åtanke vid 

utvecklingen av produkten, att produkten i största möjliga mån kan tillgodose alla elever och alla 

språk. Bunar belyser även hur språkundervisningen bör aktivera eleverna i deras lärande. Här syns 

ett behov av en produkt som möjliggör att eleverna är aktiva och med aktiva menas att eleverna 

interagerar med andra personer och sin omvärld. 

2.4 Befintligt material 

Under de tre intervjuer (se 4.1, metod för intervju) som utfördes i denna studie fick vi se olika 

material som lärarna jobbar med i språkutvecklingen för flerspråkiga elever. Det var allt från 

egentillverkade material och texter till färdiga språklådor. De språklådor som visades var det som 

liknade vår produktidé mest och därför har vi tittat lite närmare på just detta befintliga material. 

På SICA läromedels hemsida finns det en hel del språklådor med olika ämnen och arbetsområden 

där man kan jobba med diskussion samt grammatik. SICA läromedel står för Skolornas Inköps 

Central AB (SICA, 2016). Språklådorna på SICAs hemsida kommer alla från tillverkaren Schubi. 

När det gäller språklådor som säljs i Sverige med tillhörande lärarhandledning på svenska fann vi 

endast lådor från tillverkaren Schubi. Då två av de tre informanterna använde dessa språklådor 

hade vi chansen att titta närmare på just dessa lådor. Genom detta fick vi större inblick i 

innehållet då vi endast kunde se ett visst antal bilder på hemsidan. Trots detta kan vår analys inte 

generalisera alla Schubis språklådor eftersom vi inte kunnat se alla bilder i språklådorna. 

Av det vi kunde se har Schubis språklådor en begränsad bredd gällande etnicitet i sina 

illustrationer. Eftersom det finns en mångfald i skolan riskerar man att många av eleverna 

exkluderas genom att de flesta personer på bilderna har samma hudfärg medan barnen som ska 

samtala kring bilderna har en annan hudfärg.  

Gällande genus kunde vi se att bredden var mer varierande. Av de bilder vi fick fram på 

SICAs hemsida kunde vi inte dra någon annan slutsats än att det är varierande och att det 

förekommer pojkar och flickor i samma bilder, som leker med varandra samt vissa personer som 

skulle kunna anses vara könsneutrala. Detta är en apsekt som vi kommer ta hänsyn till under 

utvecklingen av produkten.  
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På SICAs hemsida finns ett material från Colorcards. Det består av fotografier som i jämförelse 

med Schubis språklådor visar olika händelser som främjar dialogen och den grammatiska 

utvecklingen. Många av dessa är riktade till vuxna och är därmed inte nog vardagsnära för vår 

studie som riktar sig mot elever som går F-3.  

I och med att det finns brister i befintligt material är vår produkt ännu mer betydelsefull. 

Eleverna behöver vardagsnära bilder som de kan känna igen sig i för att finna mening med 

dialogen och samtalen. Detta är något vi hoppas, och strävar mot, att vår produkt kan motsvara.  

2.5 Sammanfattning 

Inom det sociokulturella perspektivet är samtalet och kommunikationen mellan aktörer det 

centrala. Genom stöttning från läraren ska eleverna i detta fall kunna utvecklas inom det svenska 

språket via samtalet kring vår produkt. Med hjälp av olika stödjande faktorer som elevernas 

tidigare erfarenheter och bilder kan elevernas förståelse öka. Produkten fungerar därmed som en 

stödjande faktor där eleverna kan skapa sitt språk och göra sig förstådda. Då det är viktigt att 

eleverna har tilltro till sin språkliga förmåga kommer produkten försöka möta alla elever med en 

förståelsehorisont som alla känner igen sig i. I den grova analysen som gjordes av det befintliga 

materialet tydliggjordes behovet av en produkt där blandad etnicitet och genus finns 

representerade, vilket är något som kommer tas hänsyn till under tillverkningen av produkten.  
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3 Metod 

I detta avsnitt förklaras och analyseras metod för intervjuerna, metod för produktens utvärdering, 

urval samt forskningsetik.  

3.1 Metoder för intervjuer 

För att framställa en produkt använde vi oss av olika material som grund. Vid insamling av 

material användes tidigare forskning tillsammans med kvalitativa intervjuer. Då produkten bygger 

på lärares sätt att arbeta med bilder i ett språkutvecklande syfte för flerspråkiga elever var det 

rimligt att använda kvalitativa intervjuer eftersom de syftar till att förstå människors reaktioner 

eller resonemang kring ett ämne (Trost, 2010, s. 32). Den kvalitativa insamlingsmetoden lämpar 

sig även väl för utvecklingen av produkten. För att produkten ska möta användarens behov eller 

förmåga behöver utvecklaren ha en förståelse för användaren (Wikberg, 2015, s.23). Vid 

kvalitativa intervjuer vill man att informanten ska kunna styra över ordningsföljden i intervjun 

och inte fastna i färdigformulerade frågor (Trost, 2010, s. 71). Därför utformades en semi-

strukturerad intervjuguide. En semi-strukturerad intervjuguide består av ett antal övergripande 

frågeområden som intervjuaren söker svar på som sedan kan följas upp med följdfrågor (Bell, 

2016, s.192). I vår intervjuguide finns ett antal övergripande frågeområden men också ett antal 

färdigformulerade följdfrågor (se bilaga 1). De övergripande frågeområdena rör 

andraspråkutveckling, undervisning, dialog, materialet och informanternas tankar om 

produktidén. Följdfrågorna som följer är bland annat hur lärarna beskriver hur de arbetar med 

andraspråksundervisning, dialogens roll i den och hur innehållet i bildmaterialet bör utformas. Vi 

valde att använda oss av denna typ av struktur för att dels kunna ha ett naturligt samtal men även 

för att i viss mån kunna styra över vilken riktning intervjun kom att ta, för att intervjuernas 

resultat skulle vara så jämförbara som möjligt. En fördel med en semi-strukturead intervjuguide 

som grund för intervjun är att de tillsammans är lätta att sammanfatta och analysera (Bell, 2016). 

För att analysera intervjuerna används en tematisk analys. I den tematiska analysen sammanställs 

det insamlade materialet utifrån intervjuguidens olika frågeområden. Från det insamlade 

materialet redogörs för det som är intressant för studien, medan det som är ointressant för 

studien ej redogörs för (Trost, 2010, s.149-150). Detta möjliggör att utvecklingen av produkten 

utgår från det som är väsentligt för produktens syfte.  

Intervjuerna som genomfördes spelades in och förvarades på Martins mobiltelefon via 

applikationen röstmemon på en Iphone. Vid respektive intervjutillfälle ansvarade Jennie för själva 

intervjun genom att vara den som ställde frågor medan Martin såg till att ljudinspelningen 

fungerade samt förde kompletterande anteckningar. Trost menar att personen som blir intervjuad 

kan känna sig underlägsen om det är mer än en person som genomför intervjun (2010. s.62). Vi 
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upplevde att var att våra informanter kände sig bekväma under intervjuerna. Dels eftersom att de 

själva fick välja tid och plats för intervjun och dels att Jennie var aktiv samt att Martin var passiv 

under intervjuerna   

3.2 Forskningsetik 

Studiens forskningsetiska principer utgår från vetenskapsrådets (2004) fyra grundläggande 

individskyddskrav. Dessa benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att deltagarna i 

undersökningen informeras om den aktuella forskningsuppgiftens syfte på förhand. 

Samtyckeskravet syftar till att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet syftar till att uppgifter om deltagarna skall ges största 

möjliga konfidentialitet i undersökningen och att personuppgifterna förvaras så att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Nyttjandekravet syftar till att de insamlade uppgifterna om enskilda personer i 

undersökningen endast används i forskningsändamål.  

Intervjuerna och deltagandet från lärarna var konfidiella vilket innebär att ingen information 

där personerna kan igenkännas går ut till någon utomstående (Trost, 2010, s. 61). Vid 

intervjutillfället fanns missivbrevet utskrivet och det skrevs under av informanterna på plats 

(vetenskapsrådet, 2011, s.42-44). För att skydda informaternas identitet har vi vid analysen av 

intervjuerna givit deltagarna koder (Ibid., sid. 46). Informanterna fick koder utifrån den ordning 

som intervjuerna ägde rum. Den första informanten tillgavs koden informant 1 för att hen 

intervjuades först, den andra informanten gavs koden informant 2 och den sista personen som 

intervjuades gavs koden informant 3.   

3.3 Urval 

De kvalitativa intervjuerna utfördes vid tre tillfällen med tre olika lärare i svenska som 

andraspråk. Lärarna tillhör alla olika skolor och olika områden i en storstadskommun. Detta för 

att få ökad inblick i arbetssätt med andraspråkselever. Vid urvalet av informanter begränsades det 

till endast en kommun. Då utförandet av studien omfattar en begränsad tid ansågs det att tiden 

mellan kontakt och intervjutillfälle skulle minska om urvalet begränsades. Urvalet utgick från den 

utvalda kommunens hemsida och dess lista över skolverksamheter inom kommunen. Då studien 

görs inom grundlärarprogrammet med inriktning årskurs F-3 på Uppsala Universitet söktes 

informanter som arbetar med elever i åldrar som utbildningen riktar sig till. När alla grundskolor i 

kommunen identifierats utgick urvalet från varje grundskolas kontaktlista över lärare på skolan 

för att få reda på om det fanns en lärare i svenska som andraspråk inom verksamheten. På skolor 

där lärare i svenska som andraspråk arbetade användes den offentliga kontaktinformation som 

fanns tillgänglig till den specifika läraren. Dessa lärare kontaktades via telefon samt via mail där 

ett missivbrev skickades ut (se bilaga 2). I missivbrevet beskrevs syftet med studien och 
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produkten, vilken roll intervjuerna hade för studien och produkten samt vilka rättigheter 

informaterna hade under deltagandet. På de skolor där det inte fanns någon offentlig 

kontaktinformation till specifika lärare kontakades skolans rektor eller expedition. Detta 

resulterade i att studien fick 3 stycken lärare, även kallade informanter, att intervjua (se tabell 1). 

 

Informant 1 Har arbetat som lärare i svenska som andraspråk i 1 år och innan det arbetat 

som mellanstadielärare i 15 år. 

Informant 2 Är utbildad lärare i svenska som andraspråk för åk 4-9 men arbetar idag även 

med elever i åk F-3. 

Informant 3 Är utbildad förskollärare och har arbetat som det i 5 år. Hen vidareutbildade 

sig sedan till klasslärare i åk 1-7 där hen har utbildning i alla ämnen i åk 1-3 

samt svenska som andraspråk för åk 1-7. 

Tabell 1. Förteckning över informanter 

3.4 Metod för utvärdering 

I det missivbrev som skickades ut till informaterna som vi intervjuade stod det att vi gärna såg att 

de testade vår produkt när den blivit färdig. För att göra detta diskuterade vi kring tre olika sätt 

för utvärdering. Det första alternativet var att skicka ut produkten via mail och sedan komma 

tillbaka för en andra intervju. Eftersom tiden för arbetet var knapp kände vi att det skulle bli svårt 

att hinna boka möte, intervjua och analysera intervjun vilket gjorde att vi valde bort detta 

alternativ. Vårt andra alternativ som var att åka ut till de medverkade lärarna och delta under en 

lektion med vår produkt, gick också bort på grund av det strikta tidsschemat samt att det kan vara 

svårt och tidskrävande att få tillstånd för observationer. Därför fick det bli det tredje alternativet 

som var att skicka ut produkten via mail tillsammans med ett dokument med en semi-

strukturerad intervjuguide till de deltagande informaterna. För att få in svaren på den semi-

strukturerade intervjuguiden i tid fanns en deadline för när svaren senast skulle vara tillbaka. Med 

detta alternativ slapp vi tidsåtgången för resor till och från skolorna och tiden som skulle ha gått 

åt till ett möte med alla deltagarna. Detta gjorde att denna del blev mer tidseffektiv och vi hann 

lägga mer tid på utvecklandet av produkten och reflektionen.  

När vi utformade den andra semi-strukturerade intervjuguiden kopplade vi denna till den 

tidigare intervjun (se bilaga 1 och 3). Vi utgick i stort sett från samma underrubriker när vi skrev 

den andra intervjuguiden för att de tydligt skulle hänga ihop och för att få svar på det som vi 

frågade om i den första intervjun. Båda intervjuguiderna är semi-strukturerade och kvalitativa på 

grund av att det gör det enkelt att sammanställa och analysera. Som den första intervjun, gjordes 

även här en tematisk analys av sammanställningen av intervjun. Detta för att kunna redogöra för 

det intressanta för studien.  
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3.5 Sammanfattning 

Valet av intervjuformen för insamling av material gjordes för att produkten ska möta 

användarens behov. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att informanten skulle 

kunna styra över ordningsföljden i frågorna. Till detta gjordes en semi-strukturead intervjuguide 

där några frågeområden med efterföljande frågor togs upp. Urvalet för studien avgränsades till en 

kommun där vi tog kontakt med lärare i svenska som andraspråk eller rektorer på skolor vi 

hittade på kommunens hemsida under kategorin skolverksamheter. Alla intervjuer utgick från 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer där alla informanter deltog konfidentiellt samt att ett 

missivbrev skickades ut och skrevs under för att informera om detta. Vid utvärdering valdes, som 

vid första intervjun, en semi-strukturerad intervjuguide för att göra det enkelt att sammanställa 

och analysera svaren.  
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4 Produktutveckling 

I detta avsnitt redogörs användaranalysen samt produktens utformning. 

4.1 Användaranalys 

Användaranalysen redogör för det insamlade materialet till vår produktutvecklingsprocess. Det 

insamlade materialet behandlar hur informanterna beskriver hur olika delar av produkten bör 

utformas och vad de menar främjar elever i svenska som andraspråks språkutveckling. 

Informanterna får på så sätt även belysa elevernas behov och hur produkten kan anpassas efter 

deras förutsättningar. Denna del i produktvecklingsprocessen benämns som kontextfasen. 

Kontextfasen anser att utvecklaren insamlar information samt söker förståelse från användaren 

och finner lösningar till produkten med den informationen som grund (Wikberg, 2015, s.57).  

Vår produktutveckling utgår från en användarcentrerad process. Donald Norman beskriver 

den användarcentrerade processen som en process där produkten utvecklas för att möta ett 

behov eller en förmåga som en specifik användare har (2013, s.9). Produkten utvecklas således 

med människor som utgångspunkt och anpassas efter dem. För att produkten ska möta 

användarens behov eller förmåga behöver utvecklaren ha en förståelse för andvändaren 

(Wikberg, 2015, s.23). I detta fall är användaren dels lärare, men även elever, i svenska som 

andraspråk. Denna produktutvecklingsprocess lämpar sig väl då vår produkt riktar sig till att få 

elever i svenska som andraspråk att öva på sin muntliga förmåga i svenska. Den lämpar sig även 

väl då vi, som tidigare nämnts i omvärldanalysen, sett ett behov av en sådan produkt ute i 

verksamheten, som tidigare nämnts i omvärldsanalysen.  

Materialet kopplas till tidigare forskning och är även förankrad i skolans verksamhet då det är 

intervjuerna med informanterna som bidrar till det. Materialet utgår från det första avsnittet hur 

informanterna använder bilder i sin undervisning och hur det kan främja språkutvecklingen för 

eleverna. Sedan följer ett avsnitt som redogör för dialogens roll i språkutvecklingen och hur 

bilder kan främja dialogen. Efter det följer ett avsnitt där produktens innehåll och form redogörs 

för. I slutet av användaranalysen sammanfattas analysen och de olika delar som vår produkt bör 

behandla.  

4.1.1 Bi lder i  språkutveckl ing för  e l ever  med svenska som andraspråk 

Det råder en övergripande samstämmighet mellan alla tre informanter om att bilden är en väg in i 

det svenska språket för elever med svenska som andraspråk. Informant 1 beskriver att det första 

steget som hen brukar arbeta med vid arbete med nyanlända elever är att koppla ihop ord med 

bild. Hen låter eleverna arbeta med enkla begrepp och anger som exempel färger, saker som 

eleven möter i skolan samt att eleverna även får arbeta med alfabetet. Informant 1 förklarar att 
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hen använder bilder i undervisningen för att förstärka ord, begrepp eller händelser. Hon menar 

att bilder hjälper eleverna få en mental bild av hur ordet som de hör ser ut. När eleverna har 

kommit så pass långt i sin språkutveckling att de kan börja läsa kortare texter menar hen att bilder 

är ett viktigt stödmaterial. Informant 1 menar att om bilden inte finns där för att stödja eleven 

eller eleverna blir innehållet i texten svårbegripligt. Detta beskriver även informant 2 i likhet med 

Krashen (1982), att bilder som används i undervisningen gör innehållet begripligt för eleverna. 

Informant 2 utgår ofta utifrån en bild för att ge innehållet i undervisningen ett sammanhang. Hen 

beskriver att med sammanhang i undervisningen menas att språket, ord och begrepp, synliggörs 

genom bilden och på så sätt relaterar ord och bild till ett sammanhang som språket används 

inom. Informant 3 använder ständigt bilder som utgångspunkt i sin undervisning för att göra 

innehållet begripligt för eleverna. Informant 2 och 3 menar även att utgå från bilder i 

undervisningen gör eleverna nyfikna på innehållet och att det är en viktig del av elevernas 

språkutveckling. Informant 3 tycker att språkundervisningen bör utgå från bilder eller bilderna i 

en bok. Detta för att behålla nyfikenheten för vad som ska läras och för att för att träna sin 

förmåga att spekulera om vad som händer i bilderna eller vad som kommer hända senare. I likhet 

med informant 1 & 2 menar informant 3 att elever i svenska som andraspråk främjas genom 

tillgång till bildstöd i deras språkutveckling. Informanterna betraktar bilden som ett verktyg för 

att främja elevernas språkutveckling.  

Att utveckla en produkt som stödjer elevernas språkutveckling är syftet med vår studie. 

Utifrån våra informanter ser vi att en sådan produkt främjas genom att utgå från en bild eller flera 

bilder som sätter innehållet i ett sammanhang. Detta då sammanhanget möjligtvis kan främja 

elevernas förståelse för innehållet och således främjar deras språkutveckling. Även bilderna har 

möjligheten att göra språket och innehållet begripligt.  

4.1.2 Dialogens ro l l  i  språkutveckl ingen,  kan bi lden stöt ta dialogen?  

Informant 2 menar att om utgångspunkten är bilden kan det öppna möjligheten för eleverna att 

ställa frågor och på så sätt producera ett språk. Hen brukar genom digitala böcker låta sina elever 

samtala utifrån en rubrik, bilder i boken samt ord i texten. Även informant 1 menar att 

användandet av bilder för att för att få igång ett samtal där eleverna får uttrycka sig är ett starkt 

verktyg att använda sig utav i elevernas språkutveckling. Elever som kommit en bit i sin 

språkutveckling behöver samtala menar informant 1. Men detta kan vara svårt om eleverna inte 

förstår vad de samtalar om. Detta kan kopplas till det som behandlades i det första avsnittet, att 

bilder bidrar till ett begripligt inflöde. Ett begripligt inflöde menar då informant 1 främjar 

elevernas möjligheter till att föra en dialog eller samtal om ett innehåll. Informant 1 ger ett 

exempel på hur hen skulle samtala om tigrar med eleverna. Men för att eleverna skulle förstå vad 

en tiger var behövde hen använda sig av en bild för att göra ordet ”tiger” begripligt för eleven. 

Sedan kunde ett samtal äga rum. Informant 2 beskriver att genom att samtala kring en bild får 

eleverna på ett naturligt sätt dels lära sig om innehållet i bilden men även lära sig språkliga 
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strukturer, till exempel hur man ställer en fråga. Informant 3 menar att dialogen är grundläggande 

för elevernas muntliga förmåga. Hen menar, i likhet med �ekait�, att den dialog eleverna för 

med läraren och andra elever är viktigt i deras tidiga språkutveckling. Informant 3 beskriver hur 

hen ständigt arbetar med att öva upp den muntliga förmågan för elever i svenska som andraspråk. 

Hen menar att det ofta i hens undervisning sker ett utbyte mellan hen och eleven där de turas om 

att föra en dialog där de berättar om till exempel vad de gjorde i helgen. Detta, i likhet med 

informant 2 och Swain (1995, 2000), för att eleverna ska få ta del av den språkliga strukturen 

genom att först lyssna och sedan berätta. Genom att utgå från ett sammanhang, som informant 3 

gör i exemplet, menar informant 2 att även ordförrådet byggs upp naturligt genom dialogen. 

Dialogen gör även att innehållet är nära kopplat till elevens föreställningsvärld och informant 2 

menar att innehållet genom en dialog blir åldersadekvat beroende på elevernas åldrar. Hen 

beskriver dialogen som viktigt för lärandet och att den gör undervisningen lustfylld genom att 

eleverna bidrar till undervisningen med sina kunskaper. Hen menar också att eleven då får 

möjlighet att lära sig genom deras egen nyfikenhet och inte genom en lärare som äger kunskapen 

och förmedlar den till eleverna. Detta leder oss in i lärarnas roll i dialogen. Alla informanter 

beskriver läraren som ett stöttande verktyg för att leda samtalet framåt genom att bland annat 

ställa följdfrågor. De menar att genom dialogen kan läraren möta eleven och tolka vad eleven 

säger, hjälpa till med uttal samt ordval och ställa följdfrågor som utmanar eleven i hens 

språkutveckling. Informant 1 uppfattar det även som att elever uppskattar att läraren för en 

dialog med eleverna då de får möjlighet att göra sig hörda och bli lyssnade på. Språkutvecklingen 

får då ske i ett naturligt sammanhang samt att det möjliggör även att eleverna får en känsla av 

samhörighet med klasskamrater och läraren.  

Vår produkt ska kunna ge möjligheten för elever att använda sin muntliga förmåga genom 

dialog och integration med lärare och klasskamrater. Att detta är en viktig del i elevernas 

språkutveckling styrks dels i slutsatsen av �ekait� (2006) och även av våra informanter. Vår 

produkt bör även innehålla bilder som tydliggör innehållet för eleverna som möjliggör ett samtal 

eller en dialog. Produkten bör även kunna ge läraren en kontext att kunna handleda sina elever 

framåt i deras språkutveckling.  

4.1.3 Produktens form och innehål l   

Alla tre informanter tar upp att bilderna i produkten bör innehålla miljöer där eleverna känner 

igen sig i och alla tre använder skolmiljön som exempel. Där menar framförallt informant 1 och 3 

att produkten bör innehålla vardagliga händelser, till exempel i en skolmiljö, där eleverna möter 

ett vardagsspråk som kan vara enklare att producera för nyanlända elever. Informant 2 menar 

däremot att innehållet bör riktas mot ett mer inriktat ämnesspråk. Hen anser att för att kunna 

vara med i den reguljära klassrumsundervisningen behöver innehållet rikta sig mot ett 

ämnesinnehåll som där eleverna får använda ett ämnesspråk. Fortsatt menar hen att elever kan ha 

mer nytta av att samtala kring en fjärils livscykel än en händelse över en persons morgonrutiner. 
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Innehållet i produkten får gärna ingå i ett temaområde menar informant 3. Hen ger exempel 

som kroppen, matsalen, på rasten och olika årstider. Dock tar informant 2 upp att primärt 

använda sig av ett ämnesinnehåll som riktar sig till att tillägna sig ett ämnesspråk är bra för elever 

som redan tillägnat sig det svenska språket väl. Hen belyser att vardagsspråket kan vara en ingång 

i att lära sig ett nytt språk. Informant 2 är noga med att belysa vikten av att eleverna så snart som 

möjligt kan tillägna sig ett ämnesspråk som hjälper deras lärande i reguljär klassrumsundervisning. 

Det kan ha att göra med tidigare erfarenheter att arbeta med elever i de äldre åldrarna som 

kommit längre i sin språkutveckling än yngre elever. Alla tre informanter tar upp vikten av att 

bilderna är tydliga och har ett konkret innehåll. Informant 1 menar att bilderna ska innehålla 

tydliga uttryck och menar att om en person är ledsen ska det tydligt framgå. Informant 3 talar om 

att bilderna inte får vara för komplicerade. Detsamma gör informant 2 och beskriver hur bilder 

ska förtydliga innehållet och göra det begripligt för eleverna. Om bilderna är för abstrakta får 

eleverna svårt att förstå menar hen. Detta då det kan vara långt ifrån elevernas föreställningsvärld. 

Däremot menar informant 2 att innehållet inte bör vara alltför uppstyrt. Detta kan leda till att 

elevernas språk blir ”fattigt” och menar att språket blir rikare om innehållet ger utrymme att även 

vara tolkbart. Bildserier är något som alla tre informanter belyser som goda verktyg till att samtala 

kring ett innehåll. Informanterna menar att en bildserie bör innehålla mellan 4-6 bilder. 

Informant 1 motiverar detta då hen menar att för många bilder gör att det blir för jobbigt för 

eleverna, då det är kognitivt krävande att samtala på ett annat språk som man inte är helt 

förtrogen med än. Att använda fler än en bild menar hen möjliggör att det går att bygga ett samtal 

kring det på ett tydligare sätt. Hen beskriver även hur det möjliggör att läraren kan engagera alla 

elever om man är flera i en undervisningsgrupp, då det finns flera möjligheter att alla elever ska få 

uttrycka sig och producera ett språk.  

Vår produkt bör ha ett innehåll som eleverna känner igen sig i. Den bör även ha ett 

ämnesinnehåll som är förankrat i Lgr 11. Bilderna i vår produkt anser informanterna bör vara 

tydliga men det ska även finnas utrymme för tolkning och frågor kring dem. Om produkten 

utvecklas i form av en bildserie bör den innehålla mellan 4-6 bilder. Detta kan möjliggöra att fler 

elever engageras i undervisningen och att det inte blir för kognitiv krävande för eleverna.  

4.1.4 Övriga aspekter  

Vi vill även lyfta upp en aspekt som nämnts i tidigare forskning, faktorer för 

andraspråksinlärning. Cummins (2000) menar att andraspråksinlärning gynnas av 

modersmålsundervisning. Informant 2 berättar att eleverna på hens skola får studiehandledning 

på sitt modersmål vilket hen menar ofta ger eleverna goda språkliga förkunskaper. Informant 1 

och 2 tar upp denna aspekt på intervjuerna och vi anser att det kan vara en viktig aspekt att ha 

med oss vid utvecklandet av produkten. Denna aspekt innebär att utveckla en produkt som kan 

användas i svenska som andraspråksundervisningen, modersmålsundervisningen samt vanlig 

klassrumsundervisning. Denna aspekt förstärks då informant 2 även menar att ett samtal med 
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flera deltagare möjliggör att innehållet i bilden får flera olika förklaringar. Här belyser informant 1 

och 3 i likhet med informant 2 att om både förstaspråks och andraspråksdeltagare deltar främjas 

eleverna i svenska som andraspråk. Detta då eleverna får höra olika sätt att samtala om bilden, 

vilket kan leda till en djupare förståelse. Informant 1 anser att eleverna har språkliga kunskaper 

från sitt modersmål som kan överföras till svenska med hjälp av bilden. Hen ger ett exempel där 

eleverna vet vad adjektiv eller substantiv är på arabiska men att de inte förstår direkt om man 

försöker förklara vad det är på svenska. Men om de använder sig av en bild för att förklara kan de 

använda sitt modersmål för att lära sig vad det är på svenska. 

4.1.5 Sammanfattning 

Användaranalysen redogör för olika delar som produkten bör innehålla. Analysen tyder på att 

produkten bör utgå från bilder. Detta för att göra innehållet i produkten begripligt för eleverna 

samt att det enligt informanterna möjliggör att ett samtal eller en dialog kan äga rum. Bilderna 

och innehållet i produkten bör vara tydliga och nära elevernas föreställningsvärld men även ge 

utrymme för tolkning och frågeställningar. Produkten bör även utformas på ett sätt som kan göra 

den tillgänglig för alla lärare och elever oberoende vilken språkundervisningsform den används 

inom. Användaranalysen belyser även att produktens innehåll bör vara förankrat i läroplanen för 

grundskolan F-3. 

4.2 Utformning av produkt  

I detta avsnitt redogörs för avgränsningar vid utvecklandet av produkten, den teoretiska grund på 

vilken produkten är byggd samt innehållet som produkten behandlar och dess förankring i 

skolans läroplan för grundskolan F-3.  

4.2.1 Avgränsningar 

Grundidén efter de genomförda intervjuerna var att tillverka ett flertal bildserier med fyra till sex 

bilder i varje. Då detta arbete var avgränsat av tiden som stod till vårt förfogande insåg vi att den 

inte skulle räcka till för att tillverka flera bildserier. Vi beslöt därför att fokusera på att tillverka en 

bildserie där innehållet och bilderna var väl genomtänka och höll god kvalitet.    

Vid utvärderingen av produkten togs beslut om fler begränsningar. Det hela handlade om hur 

många gånger produkten skulle testas och utvecklas. Med det strama tidsschemat valde vi att 

endast genomföra en testomgång.  

4.2.2 Produktens form 

Gibbons (2013) menar att uppgifter i språkutvecklande samtal för andraspråkselever bör kräva att 

ett samtal äger rum. En uppgift som Gibbons benämner är ”Tankeblad” (Ibid., s.209). 

Tankeblanden är strukturerade på så sätt att eleverna ska förklara innehållet i en uppgift (Ibid., 

s.105). Genom detta uppmanas eleverna att muntligt tydliggöra hur de tänker att innehållet ska 
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förklaras. Detta kopplas till Swain (2000, 1995) som menar att en viktig del i elevernas 

andraspråksutveckling är att de får delta i sammanhang där de får använda sin språkliga förmåga 

för att göra sig förstådda. Tankebladen används för att handleda eleverna i ett samtal för att lösa 

ett problem eller förklara ett innehåll. Gibbons menar att tanklebladsuppgiften hjälper eleven att 

tydliggöra sina idéer, leder förhoppningsvis till utvecklande samtal och ger möjlighet till 

ämnesrelaterade samtal i ett meningsfullt sammanhang (2013, s210). Denna typ av uppgift lämpar 

sig väl att utgå från vid utformningen av vår produkt då informanterna, i likhet med �ekait� 

(2006), dels påvisat att produkten bör främja elevernas möjlighet att integrera med lärare, 

klasskamrater och klassrumsartefakter. Informanterna menar även att produkten bör innehålla 

bilder som tydliggör innehållet och möjliggör ett samtal kring dem, vilket tankebladsuppgiften 

avser att göra. Produkten som utvecklas i vår studie utgår från tankebladsuppgiften från Gibbons 

(2013). Då informanterna beskriver hur bilder och bildserier är ett verktyg att samtala kring 

valdes att modifiera Gibbons tankeblad till en bildserie med ett omfång av fem bilder. Då det i 

användaranalysen framkom att fyra till sex bilder ansågs som ett lämpligt omfång i en bildserie 

ansåg vi att fem bilder var ett lämpligt antal och inom ramen för det önskade antalet. De fem 

bilderna är tänkta att inspirera till att beskriva en händelse som eleverna sedan redogör för 

muntligt. Detta möjliggör att produkten tillåter att eleven får samtala muntligt med lärare och 

klasskamrater genom en klassrumsartefakt, det vill säga vår produkt.  

4.2.3 Innehål l   

Då utformningen av produkten möjliggör ett samtal om ämnesinnehåll i ett meningsfullt 

sammanhang togs ett beslut i produktutvecklingen att innehållet bör ta avstamp från skolans 

läroplan för grundskolans F-3. Detta då informanterna menade att produkten bör ha ett 

ämnesinnehåll som är förankrat i läroplanen, Lgr 11. Två av informanterna belyste även hur 

innehållet bör behandla en händelse som är elevnära och kopplat till elevernas vardag. Produkten 

ämnar således behandla en händelse som dels är kopplat till elevernas vardag dels till skolverkets 

läroplan för grundskolan F-3. Informant 2 beskriver i andvändaranalysen att hen använder bilder 

för att ge innehållet i undervisningen ett sammanhang. Utifrån detta fördes en diskussion mellan 

oss om vilket sammanhang vår produkt skulle skildra. Ett beslut togs utifrån förslag som givits av 

informanterna om elevnära sammanhang som produkten kan skildra. Den händelse som 

produkten kom att handla om var något vi båda sett under våra vfu-perioder och som vi vet är 

något som sker på många skolor. Beslutet fattades på ett innehåll som behandlar en händelse som 

sker på rasten. Detta är ett sammanhang som elever under sin skoldag har möjlighet att ta del av 

och kan således vara ett sammanhang som är igenkännbart för eleverna, vilket Gibbons menar är 

en viktig del i andraspråksutvecklingen (2013, s.196-197). Det gav även möjlighet att förankra 

innehållet med läroplan för grundskolans F-3. Händelsen som behandlas är egenproducerad och 

utgår från läroplanens normer och värden under övergripande mål och riktlinjer där det står 

följande.  
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Skolans mål är att varje elev  

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter,  

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor,  

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen  

(Skolverket, Lgr 11, sid. 12. Övergripande mål & riktlinjer.)  

 

Händelsen i bildserien börjar med att elever gör sig redo för att gå ut på rast. Huvudpersonen i 

händelsen går ut genom dörren, bild 1 (bilaga 4). Ute på skolgården ser huvudpersonen en person 

vinka till hen och huvudpersonen springer fram till personen. I samma bild ser man en annan 

person som ser ledsen ut, bild 2 (bilaga 5). Huvudpersonen ser den person som ser ledsen ut lite 

längre bort, bild 3 (bilaga 6). Huvudpersonen går fram till den personen som ser ledsen ut och 

pratar med hen, bild 4 (bilaga 7). Händelsen avslutas med att huvudpersonen i händelsen leker 

tillsammans med personen som vinkade samt personen som var ledsen, bild 5 (bilaga 8).   

Händelsen är menad att behandla ett innehåll som syftar till att öppna upp för ett samtal kring 

hur man är en bra kompis, att eleverna kan göra etiska ställningstaganden men också att de kan 

sätta in sig in i andra människors situation. Informanterna menar att bilderna i produkten bör 

tydliggöra ett innehåll men även ge utrymme för tolkning och frågeställningar. Produktens 

innehåll i form av händelsen eftersträvar att vara tydligt men även ge utrymme för tolkning och 

frågeställningar. Vid bild 1 kan läraren till exempel be eleverna tolka bilden: vart tror du personen 

är på väg? Bild 2 kan öppna upp frågor om vilken relation huvudpersonen har till den person 

som vinkar eller varför eleverna tror att den andra personen ser ledsen ut? Vad tror de kan ha 

hänt personen? Bild 3 kan öppna upp frågeställningar om hur eleverna tror att huvudpersonen 

tänker? Hur brukar eleverna tänka och göra om någon ser ledsen ut? Varför? I bild 4 kan man till 

exempel fråga sig vad huvudpersonen säger till den ledsna personen. Och slutligen på bild 5 kan 

man till exempel ställa sig frågan om hur eleverna ser på allas lika värde. 

4.2.4 Framstäl lning av bi lder  

Vid framställningen av bilderna tog vi hänsyn till vad informanterna sagt vid intervjuerna om vad 

de ansåg vara ett givande innehåll i bilderna. Vi hade även tankar om hur genus och etnicitet 

skildras i åtanke. Som tidigare nämnts anser Bamford (2006) att estetiska uttrycksformer har god 

påverkan på undervisningen, eleven och lärandemiljön. Informant 1 & 3 beskriver i 

användaranalysen att produkten bör innehålla vardagliga händelser där eleverna får använda sig 

av sitt vardagsspråk. Utifrån detta valde vi att rita bilder som skildrar en elevnära händelse för att 
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eleverna ska komma igång med samtalet genom att föra en dialog kring något de känner igen. För 

att komma fram till en händelse som produkten skulle innefatta gjordes en mindmap. Där utgick 

vi från ordet vardagsnära och spånade fram olika idéer som bland annat behandlade fritids, vägen 

mellan skola och hemmet och rasten. Vi valde utifrån det händelsen på rasten och gjorde en ny 

mindmap utifrån de orden för att komma fram till vad som skulle ske i händelsen. I den senare 

mindmapen spånades idéer som sport, leken, konfikter och ensamhet fram. Utifrån det valde vi 

ordet ensamhet. Vi valde att produkten skulle behandla rasten för vi ansåg att det är en vardaglig 

händelse som alla elever som går i skolan möter. Det är också en händlse som ser någorlunda lika 

ut för alla elever då alla befinner sig på samma plats, skolgården. Att valet föll på ensamhet var på 

grund av att det är något vi sett under våra praktiktillfällen på lärarutbildningen att många elever 

känner. Valet föll även på den idéen för att det tydligt kunde kopplas till skolan mål i läroplanen, 

dessa nämns tidigare i punkten 4.2.3 Innehåll.  

Vi valde att lägga stor vikt vid att göra bilderna så konkreta som möjligt för att göra innehållet 

begripligt och okomplicerat för eleverna (Informant 1-3). Bilderna ska tydligt visa vad som 

händer utan att förvirra eleverna eller att få dem att tänka på något annat än själva händelsen. 

Detta gjorde vi då för att om fokus hamnar på själva händelsen finns möjligheten att elevernas 

befintliga förmåga, som de redan besitter, kan användas. Utifrån detta skalades personernas 

uttryck i bilderna av så mycket som möjligt men inte så mycket att det inte längre var tydligt vad 

personen kände. Vi valde aktivt bort närbilder av personerna för att undvika olika tolkningar av 

uttryck. Detta var något vi såg i Schubis språklådor som vi ansåg vara överflödigt och 

förvirrande.  

Vid analysen av Schubis språklådor såg vi att det var en begränsad bredd gällande etnicitet. 

När vi gjorde våra bilder ville vi därför att flera olika etniciteter skulle finnas representerade. Vi 

ville också att det tydligt ska synas att olika etniciteter som representeras och produkten ska 

eftersträva att skildra etnicitet på ett mångfacetterat sätt. Alla personer fick därför olika hudfärger 

och hårfärger för att representationen skulle vara så bred som möjligt.  

När vi tittade på genus i Schubis språklådor framkom det att det fanns en variation. Flickor 

och pojkar fanns på samma bilder, de lekte tillsammans och det fanns personer som skulle kunna 

anses vara könsneutrala. Susanne Engström talade om vikten av att en produktutveckling utgår 

från ett genusperspektiv (2016-11-18). När vi gjorde våra bilder ville vi att alla barn skulle kunna 

känna sig representerade och därför försökte vi göra personernas genus tolkningsbara.  

Vi skalade ner antalet personer i bilderna för att fokus primärt ska vara på händelsen och för 

att inte andra störande moment ska förvirra läsaren/eleven. För att inte förvirra läsaren/eleven  

kring annat valde vi noggrant ut färger på kläderna. Vi försökte tänka på att blanda färger så att 

det inte kunde anses ha någon form av symbolik, som att blått tillhör killar och rosa tillhör tjejer. 

Många kläder idag har mycket mönster vilket vi aktivt valde bort. Vi gav istället ett plagg en färg 

för att eleverna inte skulle fastna i diskussioner kring mönster eller text på kläderna, utan hålla 

fokus i händelsen i bildserien.  
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Eftersom utvärderingen av prototypen sker under senare delen av 2016 valde vi att skildra en 

miljö som kan passa för årstiden. Detta görs med hänsyn till att informanterna menar att 

innehållet bör ingå i ett sammanhang som är elevnära. I detta fall skildras miljön på vintern med 

mycket snö. Vi valde att rita bilder med mycket snö då och då det snöat mycket under oktober 

och november månad. 

När vi tecknade bilderna valde vi ett A4-format. Detta för att om man vill förminska bilderna 

är det bra att rita originalen i ett större format för att kvalitén blir bättre om man förminskar en 

bild än om man förstorar den. Vi valde också A4-formatet för att tiden inte räckte till för att göra 

större bilder. 

4.2.5 Sammanfattning 

Utformningen av produkten utgår från Gibbons (2013) tankeblad  som modifierats utifrån de 

synpunkter som framförts av informanterna i användaranalysen. Ur användaranalaysen används 

ett förslag på ett sammanhang där en elevnära händelse kan behandlas, på rasten. Händelsen bör 

behandla ett ämnesinnehåll ur värdegrunden i läroplanen för grundskolans F-3. Vid 

framställningen av bilderna har hänsyn tagits till hur genus och etnicitet skildras. Hänsyn har även 

tagits till att göra bilderna tilltalande och tydliga för eleverna vilket ämnar att göra innehållet i 

bildserien tydligt och således möjliggöra att en dialog kring bildserien kan äga rum. Olika 

avgränsningar har påverkat produkten och prototypens utformning där tidsåtgång har varit en 

avgörande faktor.  
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5 Utvärdering  

I detta avsnitt redogörs för framtagandet av produkten samt utvärdering av prototypen.  

5.1 Framtagandet av produkten  

Inför framtagandet av produkten tog vi med oss att alla informanter ansåg att produkten skulle 

vara elevnära och handla om något som eleverna har lätt att relatera till. Vi tog också med oss att 

det var viktigt att ämnesinnehållet i vår produkt skulle vara förankrad i Lgr 11.  

Vid utvecklandet av produkten diskuterade vi kring hur vi skulle genomföra vår prototyp. På 

grund av tidsbrist hann vi inte skapa en mer utformad prototyp än en inscannad variant. De 

inscannade bilderna skickades till informanterna som sedan själva fick välja hur de ville använda 

dem. Vi gav förslag på att antingen skriva ut dem och alternativt plasta in dem eller  att använda 

dem via en dator eller surfplatta. Vi diskuterade även kring vilken storlek bilderna skulle ha och 

vilka fördelar och nackdelar det finns med större respektive mindre bilder. Det vi kom fram till 

var att om produkten innefattar större bilder öppnar man upp för fler sätt att arbeta med 

bilderna. Med större bilder kan man till exempel skriva ut och klippa ut olika delar för att skapa 

nya samtalsämnen. Om produkten istället har mindre bilder är de lättare att förvara och kan 

därmed bli mer lättillgängliga. Förutom bildstorleken diskuterade vi även färgkvalitén på bilderna. 

När vi scannade in bilderna märkte vi att bilderna blev blekare och tappade färg. Eftersom 

årstiden i bilderna var vinter gjorde det att snön som hade lite skuggningar i originalet tappade 

dessa helt i den inscannade versionen. Hade vi haft mer tid hade vi kunnat lämna in bilderna till 

till exempel ett tryckeri och på så sätt fått önskad färgkvalitet.  

Då vi valde årstiden vinter i våra bilder var det på grund av att produkten skulle utvärderas 

under november eller december månad. Vi valde att rita snö i våra bilder då det varit snö där vi 

befinner oss redan i oktober månad och vi anser att det är något eleverna här känner igen. Trots 

detta var vi medvetna att det kan ha både positiv och negativ inverkan på produkten. Det positiva 

är att det för många i Sverige ofta är snö på vintern vilket skapar bra igenkänninghetssfaktor hos 

eleverna. Det kan också vara något som nyanlända elever inte stött på så ofta tidigare och därför 

är viktigt att prata om eftersom det utökar deras ordförråd att samtala kring något de inte är så 

bekanta med. Samtidigt som det är något positivt att skapa ett ordförråd kring något man inte 

känner igen kan det vara problematiskt då  ovissheten om ämnet påverkar inlärningen av språket. 

Som Gibbons (2013) menar behöver eleven använda språket i verkliga sammanhang för att 

utveckling ska ske. Bilderna kan också vara missvisande för de platser i Sverige som inte får så 

mycket snö som det visas i bilderna.  

Gällande genus i bilderna försökte vi att skildra personer där det inte var så tydligt vilket kön 

de tillhörde. Detta för att inte skapa eller spä på idévärldar om hur pojkar eller flickor ska vara. 
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Detta var något vi ansåg vara svårt då vår händelse endast skildrade fyra personer. Det önskvärda 

hade varit att produkten skulle innefatta mer än en bildserie för att genus skulle kunna skildras på 

ett mångfacetterat sätt. Situationen är liknande när det gäller etnicitet i vår bildserie. Vid 

utformningen försökte vi skildra personer med blandad etnicitet. Samma svårighet gäller här.  

Eftersom det är endast fyra personer i bilderna är det svårt att skildra etnicitet på ett 

mångfacetterat sätt. Om produkten hade innehållit fler bildserier hade fler etniciteter kunnat 

skildras.  

I likhet med att genus och etnicitet skulle kunnat skildrat på ett mer mångfacetterat sätt genom 

att fler bildserier gäller samma även för ämnesinnehållet. Med fler händelser hade fler ämnen 

kunnat behandlats. Hade det funnits mer tid hade fler bildserier inom samma ämne kunnat 

tillverkats. Trots att det finns väldigt många händelser som vi hade velat behandla i bildserier 

upplevde vi svårigheter med att hitta ett ämnesinnehåll som är förankrat i Lgr 11 och som 

samtidigt är elevnära. Det finns många händelser som vi anser kan skapa intressanta diskussioner 

men som kan vara svåra att förankra i Lgr 11. Samtidigt finns det mycket i Lgr 11 som skulle 

kunna skapa intressanta diskussioner men som kan vara svåra att skildra på ett intressant sätt 

genom en bildserie.  

5.2 Utvärdering av prototyp  

Vid utvärderingen av prototypen kunde inte informant 2 delta på grund av tidsbrist. Trots detta 

gjordes utvärderingen av de två resterande informanterna. Idén med utformningen av produkten 

var att framställa ett bildmaterial som uppmanar eleven till använda sin språkliga förmåga i en 

dialog. Båda informanterna menade vid utvärderingen att bildmaterialet möjliggjorde att ett 

samtal kunde äga rum och informant 1 menar att elever som vanligtvis inte pratade så mycket i 

hens undervisning blev engagerade och försökte berätta om det som bilderna behandlade.  

En aspekt vid framställningen av produkten var att göra innehållet i bildserien begripligt för 

eleverna genom ett tydligt bildspråk, en elevnära miljö och en händelse eleverna kunde känna 

igen sig i. Bildseriens bilder och innehåll skulle även ge utrymme för tolkning. Informanterna 

beskriver bilderna och innehållet som elevnära och och åldersadekvat. En svårighet som vi stötte 

på var att komma på en händelse som var vardaglig men som även behandlar ett ämnesinnehåll. 

Båda informanterna menar att händelsen är verklighetstrogen då det är en händelse som kan 

hände varje dag. Däremot nämner ingen specifikt det ämnesinnehåll som bildserien behandlar. 

Detta kan bero på att informant 1 och 3 inte var de informanter som ivrigast påpekade att ett 

ämnesinnehåll bör behandlas, utan att det var informant 2 som ej kunde delta i utvärderingen av 

prototypen. Det kan även bero på att ämnesinnehållet inte var tillräckligt tydligt skildrat i 

bildserien. Informanterna ansåg att bilderna var tydliga och informant 1 menar att detta gjorde att 

elevernas förstod händelsen i bildserien. Informant 3 påpekade däremot att den elev som hen 

undervisade benämnde marken utomhus som golvet, vilket kan tyda på att eleven inte förstod att 

personerna i bildserien befinner sig utomhus på alla bilder förutom en. Det kan även tolkas som 
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att eleven inte förstår betydelsen av ordet mark och därför benämner det som golvet. Oavsett 

detta kan det tyda på att bilderna kan behöva förtydligas ytterligare och att produkten inte än är 

färdigställd.  

Ambitionen vid framställningen av bilderna var även att skildra genus och etnicitet på ett 

mångfacetterat sätt. Informanterna menar att prototypen skildrar genus och etnicitet väl samt att 

det uppstod en diskussion om huruvida personerna i bildserien var flicka eller pojke. Denna 

diskussion uppstod för informant 1 som använde prototypen i en elevgrupp med två till tre 

personer. Informant 1 utvärderade även prototypen en andra gång med en ensam elev. Informant 

3 använde prototypen en gång med en elev. Framtagandet av prototypen har utgått från ett 

sociokulturellt perspektiv där lärandet sker genom att individer interagerar med sin omvärld 

genom språk eller via artefakter (Phillip & Soltis, 2010, s.85). I utvärderingen tar informanterna 

upp att eleverna interagerade med prototypen. Det kan tolkas som att ett lärande kan vara på väg 

att ske då prototypen möjliggör ett samtal mellan eleverna och läraren. I användaranalaysen 

beskriver informanterna lärarens roll i att kunna handleda eleverna inom ett samtal och vara ett 

stöttande verktyg i deras språkutveckling. Det sociokulturella perspektivet ser på läraren som ett 

stöttande och handledande verktyg för eleverna att kunna nå sin potentiella utvecklingszon 

(Säljö, 2000, s.122). Produktens form är avsedd att ge läraren möjlighet att vara just detta, ett 

stöttande verktyg, för eleverna. Informant 1 menade att prototypen möjliggjorde detta då det 

fanns mycket att diskutera i bildserien enligt hen. Detta gjorde att hen kunde leda samtalet vidare. 

Informant 3 menade att bildernas storlek uppmanade eleverna till att berätta mera om bildserien. 

Hen använde prototypen i syfte att utvärdera om eleven i fråga kunde berätta självständigt om en 

händelse. Prototypen användes då som ett stöttande redskap för att få eleven att öva sin muntliga 

förmåga och kunna nå sin potentiella utvecklingszon. 

Prototypen skulle behövas testas av fler informanter samt utvecklas innan den kan möta 

användarnas behov tillräckligt. Den positiva och negativa respons som framkommit vid 

utvärderingen tyder på att prototypen har fungerat väl för de informanter som utvärderat den. 

Med detta i åtanke har prototypen endast genomgått en omgång prövningar och utvärdering kan 

produkten inte anses som färdigställd. Inga generella slutsatser kan heller dras om vilken 

påverkan produkten har på elevernas språkutveckling förutom att utvärderingen av prototypen 

tyder på att att eleverna integrerar med den och att informanterna valt att använda den i sin 

undervisning  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras valen som tagits under uppsatsens gång och produktens 

utvecklingsmöjligheter. Sist redogörs för uppsatsens avslutning.  

6.1 Metoddiskussion 

Att kontakta informanter och samordna intervjuerna var en tidskrävande process. Om 

insamlingsmetoden till användaranalysen gjorts i form av ett dokument med en semi-strukturerad 

intervjuguide, som till prövningen av produkten, kan möjligtvis fler informanter deltagit i studien 

då det inte krävde ett möte med oss. Sammanställningen av enkäterna till användaranalysen skulle 

även kunnat ta mindre tid vilket hade gett mer tid till att utforma produkten, detta då 

sammanställningen av de inspelade intervjuerna även det var en tidskrävande process. Samtidigt 

gav intervjuerna oss god information om hur produkten kunde utformas och gav oss även en 

tydlig uppfattning om hur lärarna skulle använda sig av produkten samt gjorde oss införstådda 

med olika aspekter att ta hänsyn till gentemot eleverna i utformningen av produkten. Då vi hade 

svårigheter med att få informanter att delta i studien, där det främsta skälet till att inte delta var 

tidsbrist, beslöt vi oss för att låta samma informanter som deltog i intervjuerna att även delta i 

prövningen av produkten. Genom detta riskerar de deltagande informanterna att automatiskt 

vara positivt inställda till produkten, då det är de själva som har bidragit till den. Då arbetet utgår 

från en användarcentrerad design som ämnar möta ett behov som en användare har bidrar vår 

metod till att produkten möter det behov som användarna inom detta arbete beskriver. Samtidigt 

kan inga generella slutsatser dras om hur produkten kan hjälpa elever i svenska som andraspråk i 

deras språkutveckling då användaranalysen gjorts utifrån tre stycken informanter och produkten 

prövats utav två.  Sammanfattningsvis kan man mena att en mindre tidskrävande metod hade gett 

mer kvantitativ data vilket hade kunnat göra arbetet mer omfattande medan de intervjuer som nu 

utfördes kunde ha gett arbetet en mer kvalitativ grund. 

6.2 Förankring i tidigare forskning 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande utgår från att individer interagerar med sin omvärld 

(Phillip & Soltis, 2000, s.85). Framtagandet av prototypen har det perspektivet som utgångspunkt. 

Prototypen ämnar att få eleverna att interagera med sin omvärld via en artefakt, prototypen, men 

framför allt genom att få använda sig genom sitt språk. Prototypen ämnar även att hjälpa lärare 

att vara ett stöttande verktyg för eleverna i deras språkutveckling. I tidigare forskning menar 

�ekait� (2006) att nyanlända elevers språkutveckling främjas om de har den språkliga förmågan 

att funktionellt kunna integrera med andra elever, lärare och artefakter i klassrummet. Genom 

den prototyp som utvecklats i detta arbete får andraspråkselever en möjlighet att använda sin 
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språkliga förmåga och öva på att integrera med lärare och klasskamrater. Produktens form utgår 

från en uppgift av Gibbons (2013) som ska uppmana elever att använda sin muntliga förmåga. 

För att möjliggöra att eleverna förstår vad de ska samtala om har hänsyn tagits i enlighet med 

Krashen (1982) och ämnat att göra bilderna och innehållet i produkten begripligt för eleverna. 

Bamford (2006) menar att estetiska uttrycksformer har en positiv inverkan på lärande. För att 

möta detta består produkten av bilder i form av en bildserie och därmed kan elevernas lärande 

ske genom ett estetiskt uttryck. En färdigställd produkt utav prototypen har möjlighet att 

engagera eleverna i att använda sin muntliga förmåga. Hurvida ett språkligt lärande äger rum kan 

det inte dras några slutsatser kring utan det skulle istället kunna nås genom att utveckla 

prototypen ytterligare samt att den färdigställda produkten används i verksamheten och sedan 

utvärderas. Sammanfattningsvis har flera aspekter på andraspråksinlärning tagits hänsyn till under 

detta arbete från tidigare forskning samt från informanterna. Detta har lett fram till den prototyp 

som framställts 

6.3 Förslag på utveckling  

Vår produkt riktar sig till elever i årskurs F-3 och inom dessa åldrar elever som har svenska som 

andraspråk. Ett utvecklingsområde kan vara att ta reda på om produkten även fungerar att 

använda för andra elever i samma årskurs. För att ta reda på det skulle en ny utvärdering och 

prövning behöva utföras där ett flertal olika klasser och grupper får testa produkten.  

Produktens storlek är också något man skulle kunna utveckla. Beslutet om produktens storlek 

togs för att tiden inte räckte till för att testa någon annan storlek. Genom att testa olika storlekar 

och jämföra dem kan man komma fram till en storlek som passar bäst utifrån 

användningsområde och årskurser.  

Då vår produkt endast innehåller en bildserie skulle man kunna utveckla fler serier så att det 

finns fler händelser att samtala kring. En utvecklingsmöjlighet är därmed att skapa fler bildserier 

inom samma ämne men också inom andra ämnen som Lgr 11 tar upp och händelser som 

eleverna känner igen sig i. För att ta reda på vad det är kan man observera en klass ett flertal 

gånger och intervjua fler lärare. 

Man skulle också kunna skapa en app som man laddar ner till sin telefon eller surfplatta. 

Appen skulle innefatta bilderna med möjlighet att zooma in och ut i bilden med full kvalitet hela 

tiden. Appen skulle laddas ner mot betalning där betalningen motsvarar en betalning för tiden 

som lagts ner vi framtagandet av produkten. Med appen skulle man också kunna skriva ut 

bilderna och därmed skapa en fysisk produkt liknande förslagen som gavs till informanterna vid 

utvärderingen av produkten. Genom att bilderna finns tillgängliga via en app mot betalning skulle 

de bli mer lättillgängliga att införskaffa och man skulle slippa tiden det tar för att skicka en fysisk 

produkt via ombud.  
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Ett sista utvecklingsområde för produkten skulle vara färgåtergivningen i bilderna. Hade mer 

tid funnits hade vi lämnat in produkten till ett företag som hjälper till att trycka bilderna för att få 

bästa färgåtergivning.  

6.4 Avslutning 

Elever i svenska som andraspråk är i stort behov av stöd för att kunna tillägna sig det svenska 

språket. Stöd kan hjälpa eleverna att snabbare kunna delta i den regelbundna 

klassrumsundervisningen och kunna tillägna sig ett lärande via det svenska språket. För att ett 

nytt språk ska bli begripligt för eleverna kan bilder vara till stor hjälp för att konkretisera språket. 

Via användandet av bilder kan lärare handleda elever i deras språkutveckling och aktivt hjälpa 

eleverna med språkliga strukturer som främjar att eleverna kan göra sig förstådda då de 

interagerar med sin omvärld. Bilder som behandlar en händelse som eleverna känner igen och 

kan relatera till kan göra att eleverna engageras och samtalar kring det som sker i ett meningsfullt 

sammanhang. Då idén till detta arbete kom då lärare uttryckte en avsaknad av bildmaterial att 

stötta andraspråkselever med är vår förhoppning att vår prototyp kan möta denna avsaknad. Då 

vi vet att elever i svenska som andraspråk är i stort behov av stöd behövs det tillgängliga verktyg 

för lärare att tillgå. Dessa verktyg behöver möta lärarnas och elevernas behov. Vår förhoppning 

är att vår prototyp, alltså bildstödsmaterialet, kan möta detta behov och hjälpa lärare i svenska 

som andraspråk att stötta eleverna i deras språkutveckling genom att de kan samtala kring ett 

innehåll som är begripligt för eleverna. Vår förhoppning är även att prototypen kan bidra till en 

modernarisering av befintliga bildmaterial som lärare i svenska som andraspråk redan har att 

tillgå. Detta så att innehållet i bildstödsmaterialet är elevnära och alla elever oavsett etnicitet och 

kön kan känna sig inkluderade 
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Intervjuguide  
 
Språkutveckling 

1. Kan du beskriva hur du arbetar med språkutveckling för flerspråkiga elever?  

2. Vilka material använder du vid ett sådant arbete? Kan du ge exempel på hur du arbetar med 

dessa material? 

 

Undervisningen 

1. Arbetar du med bilder i den språkutvecklande undervisningen?  

Om så är fallet, kan du beskriva på vilket sätt du arbetar? 

3. Varför använder du bilder i undervisningen? 

4. Vad för typer av bilder använder du dig av? 

 

Dialogen 

1. Hur kan bilder underlätta dialogen? Med dialog syftar vi på samtalet mellan elever eller mellan 

dig och eleven. 

2. Vad anser du att dialogen har för roll i elevernas språkutveckling?  

 

Materialet 

1. Hur ser ett bra bildstödsmaterial ut för dig? 

2. Vad ska bilderna innehålla? Vilka miljöer och händelser? 

3. Hur många bilder ska det innehålla?  

 

Vår produktidé 

1. Vad tror du om vår produktidé?  

2. Är det något som behövs i din undervisning? 

3. Hur skulle du använda en sådan produkt som vår produktidé beskriver? 
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Bilaga 2.  

Missivbrev 
Hej!	 

  

Vi	är	två	studenter	som	studerar	på	Uppsala	Universitetets	grundlärarprogram	med	inriktning	mot	F-

3.	Denna	termin	ska	vi	skriva	vårt	första	självständiga	arbete	av	två	som	vi	kommer	skriva	under	vår	

utbildning.	 Vi	 har	 valt	 att	 undersöka	 hur	 lärare	 arbetar	 med	 bildstöd	 vid	 tal	 och	 dialog	 i	 ett	

språkutvecklande	syfte.	Utifrån	detta	kommer	vi	att	utforma	en	produkt	i	form	av	bildstöd	där	dialog	

och	språkutveckling	står	i	fokus.   

	 

För	att	ta	reda	på	detta	kommer	vi	att	genomföra	intervjuer	med	lärare	i	svenska	som	andraspråk	på	

olika	skolor	för	att	ta	del	av	tankar	och	funderingar	kring	språkutveckling	och	bildstödsmaterial.			

Produkten	kommer	efter	framställning	att	testas	och	utvärderas	av	informanterna. 

	 

Under	besöket	kommer	vi	ta	hänsyn	till	Vetenskapsrådet	forskningsetiska	principer.	Det	innebär	att	

deltagandet	är	frivilligt	och	att	du	när	som	helst	kan	avbryta	din	medverkan	i	studien.	All	information	

som	 vi	 samlar	 in	 kommer	 att	 behandlas	 konfidentiellt.	 Med	 detta	 menas	 att	 du	 samt	 skolan	 och	

kommunen	du	arbetar	i	kommer	att	vara	anonym.	Informationen	som	samlas	in	kommer	endast	att	

användas	i	forskningssyfte.		 

	 

	 

Med	Vänliga	Hälsningar	 

 
Jennie	Hägglund	(Jenniehagglund.92@gmail.com)		

Martin	Östlund	(Marre_ostlund@outlook.com)		

	

	

	

Härmed	tackar	jag	ja	till	att	medverka	i	studien	utifrån	ovanstående	villkor. 

	 

Datum	och	ort	

	

Underskrift	:	___________________________________	

	

Namnförtydligande	:	___________________________________ 
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Bilaga 3.  

Intervjuguide för utvärdering 
Undervisning 

1. Hur arbetade du med produkten?  

Svar: 

 
2. I vilket sammanhang? 

Svar: 

 
3. Med hur många elever? 

Svar: 

 

Dialogen 
1. Hur fungerade produkten i syftet att få eleverna att samtala på svenska?  

Svar: 

 
2. Hur fungerade produkten för dig som lärare att handleda eleverna i dialogen? 

Svar: 

 

Materialet 
1. Vad anser du om innehållet i produkten? (miljö, händelse) 

Svar: 

 

2. Vad anser du om utformningen av produkten? Med utformning menar vi bildernas 
utseende, antalet bilder, huruvida de är elevnära och om produkten passar för 
åldersgruppen F-3. 

Svar: 

 
3. Hur anser du att etnicitet och genus skildras i produkten? 

Svar: 
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Vår produkt idé 
1. Vad skulle du vilja utveckla i produkten? 

Svar: 

 

Övrigt 
1. Övriga kommentarer om produkten 

Svar: 
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Bilaga 4. 
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Bilaga 5. 
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Bilaga 6.  
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Bilaga 7. 
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Bilaga 8. 

 

 
 

 


