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Sammanfattning 
 

I denna studie beskrivs arbetsprocessen för utvecklandet av en produkt, i detta fall en 

webbsida, vars syfte är att underlätta inlärningen av det svenska språket för elever med 

svenska som andraspråk samt att underlätta kommunikationen mellan dessa elevers hem 

och skola. Då delar av webbsidan är på elevernas modersmål är förhoppningen att 

möjliggöra integration mellan hem och skola. Denna produkt har arbetats fram genom att 

undersöka den teoretiska grund och bakgrund som finns för denna typ av webbsida och 

dess innehåll samt att intervjuer av olika slag genomförts där inspiration, idéer samt tips på 

layout tagits emot. Webbsidan har genom en cirkulär utvecklingsprocess fått sitt slutgiltiga 

innehåll samt utseende. Detta innebär att efter varje delmoment i processen i form av bland 

annat intervjuer har nya perspektiv öppnats vilket har lett till utveckling. 
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1.  Inledning 

 

Dagens samhälle går mot en riktning till att bli mer mångkulturellt, detta avspeglas även i 

skolan och dess klassrum och därför anser vi det vara viktigt att få mer kunskap i ämnet 

som blivande lärare. Elever från andra länder kommer till den svenska skolan där lärare 

förväntas ha rätt redskap till att undervisa dem på ett gynnsamt sätt.  

 

Som nämnt ovan blir skolan, precis som samhället i övrigt, mer mångkulturellt. Detta kan 

medföra språkmässiga hinder, vilket kan göra att det skapas en klyfta mellan skola och 

hem. Därför skulle det vara gynnsamt att det fanns en slags bro för att motverka denna 

komplexitet. Att få förståelse för skolans verksamhet på sitt modersmål tror vi kan vara ett 

sätt att förebygga dessa svårigheter. 

 

I samhället i övrigt har teknik fått en stor roll och detta område fortsätter att utvecklas. 

Elever kommer i kontakt med teknik dagligen i hemmet genom bland annat dataspel och 

tv-tittande. Genom detta kommer de i kontakt med texter där ljud, bild och text samarbetar 

för att skapa en djupare mening, detta är något vi kommer att utnyttja genom skapandet av 

ett interaktivt material. Eleverna kommer att få undervisning via materialet och den 

igenkänningsfaktor som finns hos eleverna kommer utnyttjas. I skolan används inte teknik 

i samma utsträckning, användningen har dock ökat de senaste åren genom så kallade 

smartboards, datorer och surfplattor. Tillgången till denna utrustning är dock inte självklar 

i alla skolor och kan även saknas helt.  

2. Bakgrund 

 

I styrdokumenten för grundskolan (Skolverket 2011a) finns föreskrifter om hur elever ska 

bemötas samt hur deras lärande skall komma att utvecklas. Skolan är en mötesplats där 

olika kulturer möts, därför har alla i skolan ett ansvar att skapa en miljö där alla inkluderas 

(Skolverket, 2011a, s.7). Statistik visar att det tar upp emot två till fem år att tillägna sig 

det språk som krävs i undervisningssammanhang, för de elever som är mellan åtta och elva 

år gamla då de tillträder det svenska skolväsendet (Skolverket, 2003, s. 29). Därför är det 

viktigt att eleverna utvecklar kunskaper kring den kulturella mångfald som präglar 
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samhället samt skolan (Skolverket, 2011a, s. 9-10), för att större förståelse ska skapas och 

ett gynnsamt lärande för alla elever skall ske.  

 

Statistik visar att en femtedel av alla elever i den svenska skolan idag har utländsk 

bakgrund (Skolverket, 2008a, s. 5). Vidare visas det även att flerspråkiga elever tenderar 

att inte nå upp till skolans kunskapskrav i lika hög grad som elever med svenska som 

modersmål (Skolverket, 2013, s. 4). Elever som kommer in i svenska skolan i lägre åldrar 

har bättre möjlighet att klara kunskapskraven (Skolverket, 2008a, s. 12). Därför är det av 

vikt att läromedel för dessa åldrar är av kvalitet för att eleverna senare ska uppnå 

kunskapskraven och genom detta få bättre möjlighet att integreras i det svenska samhället. 

Det svenska språket har en stark ställning i skolan vilket gör att flerspråkiga elever sällan 

använder sitt modersmål under skoldagen. Detta gör att den lärandepotential som 

flerspråkighet tillför förblir outnyttjad och dess positiva effekter blir osynliga (Björkvall & 

Engblom, 2010, s. 195). Genom undervisningen i sitt andraspråk ska eleverna bygga upp 

en förtrogenhet till sin språkförmåga samt att kunna använda språket i olika situationer och 

syften (Gibbons, 2013, s. 49). Forskningsresultat visar att goda kunskaper i sitt förstaspråk 

eller modersmål främjar inlärningen av ett andraspråk (Björkvall & Engblom, 2010, s.198).  

 

För att en lyckad andraspråksinlärning ska ske finns en del faktorer att ta hänsyn till. 

Flerspråkiga elever bemästrar ej det svenska språket i samma utsträckning som elever med 

svenska som modersmål. Elevernas ålder präglas av en kognitiv mognad, vilken måste 

utvecklas även om den rent språkliga aspekten i svenska saknas. Därför måste dels 

undervisningsinnehållet samt språket i undervisningen ligga en bit över elevernas aktuella 

nivå för att eleverna ska känna motivation vilket gör att utveckling kommer ske 

(Skolverket, 2003, s. 27). Språket är även en central del då det kommer till elevernas 

generella ämnesinlärning. Språkinlärningen är något som måste ske parallellt med 

ämnesinlärningen då tidsaspekten är begränsad (Gibbons, 2013, s. 61). Detta kan vara en 

utmanande uppgift för elever med svenska som andraspråk.  

 

En central del av inlärningen av ett andraspråk är talet då det är ständigt närvarande 

(Gibbons, 2013, s.28). Interaktion förs fram som en viktig faktor vid språkinlärning, att 

eleverna får använda sig av talspråket när de ska förklara något (Gibbons, 2013, s. 48). Att 

våga använda språket i samtal med elever på en högre språkmässig nivå tvingar eleverna 

att arbeta mer utvecklande med språket (Gibbons, 2013 s. 49). Något som tillkommer 
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naturligt om läraren trycker på att eleverna ska interagera med varandra i klassrummet är 

lyssnandet, vilket även har en viktig roll i utvecklandet av ett andraspråk, det bidrar till att 

eleven får verktyg till att anpassa sitt eget språk efter en viss situation (Gibbons, 2013, s. 

153).    

 

Samarbetet med föräldrar/vårdnadshavare är viktigt eftersom läraren endast ser en liten del 

av elevernas liv. Läraren behöver därför kunna bedriva en bra kommunikation med 

föräldrarna/vårdnadshavarna för att kunna ta del av den kompletterande vetskapen om 

elevernas mående. Dessutom är ett samarbete mellan lärare samt föräldrar/vårdnadshavare 

gynnande för elevens kunskapsutveckling (Andersson, 2004, s. 26).       

 

Dagens elever kommer i kontakt med text på flera olika sätt och i olika miljöer, genom 

penna och papper, via dator, mobil eller TV (Björkvall & Engblom, 2010, s. 193). Dessa är 

texter där flera medier, som till exempel bild, ljud och text samarbetar för att skapa en 

djupare mening (Olsson & Boreson, 2004, s.10). Därför är det viktigt att utveckla denna 

typ av textanvändning även i skolan, detta är förhoppningen med det interaktiva materialet 

som arbetas fram under denna studie. Detta för att just utnyttja elevernas erfarenheter av 

dessa texter och genom detta fånga en så bra lärandepotential som möjligt.    

3.    Litteraturgenomgång 

 

Användning av nedanstående begrepp används på flertalet platser i texten. Anledningen till 

att dessa förklaras närmare beror på att skapa tydlighet kring vad som anses när dessa 

används.  

3.1 Begreppen flerspråkighet och tvåspråkighet 

 

Dessa begrepp har i största mån liknande innebörd, vilket är att ha kunskap i fler än ett 

språk (Granström 2013, s. 23). Dock är det sällsynt att dessa språk är lika fullt utvecklade, 

mer vanligt är det att ett bemästras i högre grad (Musk & Wedin, 2010, s. 11).  Skillnaden 

är att tvåspråkighet avgränsas till enbart två språk medan flerspråkighet istället syftar till 

att behärska flertalet språk. Hur en människa sedan tillägnar sig språk kan göras antingen 

simultant eller successivt. När förstnämnda tillvägagångssätt används lärs flera språk in 
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samtidigt, när språk istället lärs in successivt tillägnas ett språk åt gången (Granström 

2013, s. 23). För att språkinlärning skall betraktas som simultan bör språken läras in före 

tre års ålder, annars blir benämningen successiv (Salameh, 2012, s. 29). Vidare beskriver 

Musk och Hedin (2010) olika kriterier som berör flerspråkigheten, bland annat i vilken 

utsträckning språken har tillägnats samt ifall den enskilde individen känner sig som 

flerspråkig (s. 10).  

3.2 Begreppen förstaspråk och andraspråk 

 

Förstaspråket är det första språket en människa tillägnar sig vilket även kan ha 

benämningen modersmål, vilket kan röra sig om flera språk (Granström, 2013, s. 23). Till 

skillnad från detta begrepp är andraspråk istället det språk som tillkommer och lärs in 

senare i livet (Granström, 2013, s. 23). Individens förstaspråk måste även vara helt, eller 

åtminstone delvis, tillägnat innan andraspråket kan läras in (Skolverket, 2008b, s. 4).  

Människor som ska tillägna sig ett andraspråk måste även bo i landet där det lärs in, annars 

får begreppet istället benämningen främmande språk. När människor lär sig svenska i 

Sverige blir alltså benämningen andraspråk medan spanska som lärs in i Sverige blir 

främmande språk (Granström, 2013, s. 23).   

3.3 Begreppen skolspråk och vardagsspråk 

 

Språkinlärning delas upp i två kategorier; skolspråk och vardagsspråk. Med begreppet 

skolspråk menas ett kunskapsrelaterat språk som tillhör skolans ämnesundervisning 

(Gibbons, 2013, sid 6). Skolspråket är närmare skriftspråket genom att ha ett mer abstrakt 

och ämnesspecifikt språk (Gibbons, 2013, sid 11 & 32). Enligt Gibbons (2013) tar 

skolspråket ungefär fem till sju år för elever med svenska som andraspråk att behärska på 

samma nivå som de elever som har svenska som modersmål. Vardagsspråket är det språk 

som används i vardagsrelaterade situationer och tar ungefär ett till två år för elever med 

svenska som andraspråk att lära sig (sid 32).  
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3.4 Definition av nyanländ 

 

Begreppet har fått en politisk aktuell betydelse med avseende på riksdagens lagförslag, 

som föreslås träda i kraft den 1 januari 2016, angående förändring vad begreppet ska syfta 

till då det tidigare saknats definition på regeringsnivå (Utbildningsdepartementet, s. 1). 

Definition av en nyanländ elev ska då vara någon som vistats i Sverige i mindre än fyra år, 

är äldre än 7 år som börjat sin skolgång efter höstterminens start. Saknas språkmässiga 

kunskaper ska eleven få tillgång till förberedelseklass där eleven får vistas tills det att dessa 

kunskaper har utvecklats (Utbildningsdepartementet, s. 1-2).  

 

Tidigare har endast funnits en definition på Skolverket (2008b). Innebörden av begreppet 

är då barn eller elever som ankommer till Sverige under olikartade förhållanden där det 

ofta finns språkliga svårigheter eller att kunskaperna saknas helt i det svenska språket. 

Gemensam faktor för alla nyanlända är att de blivit tvungna att anpassa sig till helt 

främmande miljöer där deras bakgrund kan vara fullt av traumatiska inslag, vilket kan 

påverka hur deras skolsituation utvecklar sig. Dessa elever kan ha ankommit till Sverige 

med familj men även utan någon anhörig. Därför behövs mer kunskap i skolan angående 

mottagandet av de nyanlända för att ha beredskap för att tillmötesgå dessa varierande 

behov (Skolverket, 2008b, s. 6-7).  

3.5 Vad är ett normkritiskt förhållningssätt? 

 

Även om skolan skall vara en könsneutral plats är detta något som inte alltid ter sig 

självklart. Holm (2008) beskriver detta genom att lärare ofta har olika bemötande vad 

gäller flickor respektive pojkar, där det görs en åtskillnad mellan maskulinitet samt 

femininet (s. 117).  Lärare påvisar dessa skillnader genom att oftare hjälpa pojkar först, 

vilket ofta sker på ett omedvetet plan (Svaleryd, 2003, s. 18-19). Dock gör detta att 

könsnormer kopieras, där flickor uppmuntras till att vara mer tillbakadragna och pojkar 

tillåts tas mer plats då detta anses spegla normen som finns i samhället i övrigt. Denna 

stereotypiska framställning avspeglas även på andra plan, såsom etnicitet eller sexuell 

läggning etcetera (Jonsson, 2008, s. 40-41). 

 



 

9 

 

3.6 Begreppet multimodalitet 

 

Multimodalitet, eller det vidgade textbegreppet, är ett begrepp som beskriver texttyper där 

ord, bild och ljud verkar tillsammans för att skapa en djupare mening (Olsson & Boreson, 

2004, s. 10). Samhällets krav på läsande och skrivande har förändrats genom 

teknikutvecklingen som skett. Texterna har gått från att vara monomodala, alltså endast 

innehålla traditionell text till att bli multimodala där komponenter beskrivna ovan 

samspelar för att tillsammans skapa mening och lärande (Björkvall & Engblom, 2010, s. 

193). 

 

De texter som används i skolans miljö har, vid analys, visats sig vara till stor del 

monmodala (Björkvall & Engblom, 2010, s. 203) vilket i sig gör att skolan och hemmet 

separeras i texthanteringen på ett sätt där skolan kan verka omodern i kontrast till dagens 

övrigt tekniska samhälle. 

3.7 Begreppet socialsemiotik 

 

Socialsemiotik beskrivs som ett begrepp med social innebörd och som en social aktivitet 

av människor samt att dess betydelse påverkas av den kontext det befinner sig i (Hestbæk 

Andersen & Boeriis, 2012, s. 8-9). van Leeuwen (2005) beskriver socialsemiotiken som en 

resurs för att skapa mening (s. 16). Socialsemiotiken används i pedagogiska- och 

lärandesituationer för att öka elevers kunskap om språk och hur det används i olika 

situationer (Hestbæk Andersen & Boeriis, 2012, s. 7). Semiotiska resurser innehåller flera 

varianter av text där de olika uttryckssätten samarbetar för att skapa en djupare mening, 

som till exempel språk, bild, musik och text (van Leeuween, 2005, s. 2). Begreppet 

används tillsammans med multimodalitet genom att ge de tecken som används inom till 

exempel ett multimodalt läromedel en kontextuell mening (Hestbæk Andersen & Boeriis, 

2012, s. 9).  

3.8 Definition av mångkulturell 

 

I Nationalencyklopedins definition av begreppet mångkulturell ligger betoning vid de 

positiva aspekterna av att flertalet kulturer finns representerade inom olika möten (ne.se: 
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2015-05-08). I mångkulturella miljöer finns individer från olika bakgrunder där olika 

kulturer samlas (Lorentz, 2009, s. 52). Dock menar Lahdenperä (2008) att mångkulturella 

miljöer inte behöver betyda att interaktion mellan människor sker. Istället kan olika 

kulturer finnas representerade bredvid varandra utan att ta del av varandras bakgrunder (s. 

29-30). Det finns alltså olika definitioner av begreppets innebörd, viktigt är dock att alla 

elevers erfarenheter, oavsett bakgrund, tas tillvara och ses som en möjlighet istället för 

hinder i undervisningen.  

3.9 Definition av modersmålsundervisning 

 

Modersmålsundervisningen i grundskolan syftar till att eleverna ska utveckla sina 

kunskaper i och om sitt modersmål. Denna typ av undervisning ska bland annat ge 

eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda sitt modersmål, som ett medel 

för sin språkutveckling och sitt övriga lärande (Skolverket, 2011b, s. 1). Under centralt 

innehåll för årskurs 1-3 står även att eleverna ska ges möjlighet att arbeta med att jämföra 

modersmålets uttal med svenskans, vilket i sig medför en ökad språklig medvetenhet hos 

eleverna. Vidare ska eleverna utveckla sitt språkbruk med ord för att uttrycka känslor, 

kunskaper och åsikter, vilket i sig ger eleverna verktyg för att fungera socialt även på sitt 

modersmål (Skolverket, 2011b, s. 2). Undervisningen har visat sig vara gynnsamt inom 

både skriftlig och muntlig språkbehärskning (Hedman, 2012, s. 121). 

Modermålundervisning verkar även utvecklande för de flerspråkiga elevernas identitet, att 

dessa elever ibland kan känna visst utanförskap till resterande elevgrupp och 

modersmålsundervisningen kan ge eleverna en känsla av tillhörighet vilket bidrar till deras 

identitetsskapande (Musk & Wedin, 2010, s. 11). Modersmålsundervisning är dock något 

som inte är självklart, långt ifrån alla skolor kan erbjuda denna typ av undervisning.   

3.10  Definition av studiehandledning på modersmålet 

 

Studiehandledning på modersmålet är en stödåtgärd för elever med annat modersmål än 

svenska (Skolverket, 2013, s. 4) och syftar till att stödja elevernas kunskapsutveckling och 

självförtroende (Skolverket, 2013, s. 28). Studiehandledningen ska först och främst stödja 

de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen (Skolverket, 2013, 

s. 4). Studiehandledare kan inte jämställas med modersmålslärare, då denna arbetar utifrån 
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alla ämnens kursplaner medan en modermålslärare arbetar efter att eleven ska uppnå de 

kunskapskrav och mål som finns i kursplanen för just modersmål (Skolverket, 2013, s. 30). 

För att eleven ska få denna typ av studiehandledning krävs det att skolan har kartlagt 

elevens tidigare kunskaper och erfarenheter och utifrån dessa skapa ett åtgärdsprogram 

som sedan ligger till grund för studiehandledningen (Skolverket, 2013, s. 12).  

 

Samarbetet mellan modersmålslärare och klasslärare är det som gör studiehandledningen 

möjlig, genom att klassläraren står för undervisningen med ett ämnesinnehåll medan 

modersmålsläraren kan förtydliga, diskutera och förklara innehållet på elevens modersmål 

(Skolverket, 2013, s. 8). Syftet med denna typ av undervisning är att använda elevernas 

kunskaper i modersmålet för att ge dem förutsättningar att klara kunskapskraven i de 

övriga ämnena. Studiehandledningen fungerar som en länk mellan elevernas modersmål 

och svenskan där elevernas kunskaper i modersmålet utnyttjas för att introducera 

motsvarande kunskaper på svenska (Skolverket, 2013, s. 12). Det vanligaste är att detta 

arbetssätt följer eleven en termin eller ett läsår, under denna tid är det viktigt att 

klassläraren och modersmålsläraren tillsammans kartlägger elevens utveckling för att på 

bästa sätt kunna ge eleven bästa stöd samt kunna avgöra när eleven inte längre är i behov 

av studiehandledning (Skolverket, 2013, s. 14). Studiehandledaren kan dra nytta av deras 

kunskaper i modersmålet när det kommer till att förbereda den kommande lektionen som 

genomförs i klassrummet på svenska, detta för att hjälpa eleven att finna undervisningen 

meningsfull och förstå vad läraren förmedlar (Skolverket, 2013, s. 19). I 

studiehandledningen är alltså språket den centrala delen oavsett vilket skolämne som 

behandlas (Skolverket, 2013, s. 28) samt att studiehandledaren fungerar som en länk 

mellan elevens tidigare erfarenheter av skolan samt den skolkultur eleven möter i den 

svenska skolan (Skolverket, 2013, s. 29).  

4. Problem som ska lösas 

 

I styrdokumenten (2011a) står det att utbildningen ska syfta till att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden (s. 7). Dagens samhälle har blivit mer mångkulturellt, vilket 

ställer lärare samt skolan inför nya utmaningar. Dock skall skolan erbjuda varje elev, 

oavsett bakgrund, en likvärdig utbildning (Skolverket 2008a, s.12). Detta medför att skolan 

måste svara upp till dessa nya krav så att utbildningen blir jämbördig, oavsett tidigare 
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erfarenheter. I Skolinspektionens granskning (2010) framgår det att undervisningen är 

bristfällig gällande elever med annat modersmål än svenska. Granskningen visar bland 

annat att lärare i låg utsträckning tar hänsyn till de flerspråkiga elevernas tidigare 

erfarenheter, dessa bör kartläggas på ett bättre sätt för att eleverna ska få de bästa 

förutsättningarna att tillgodose sig undervisningen (s.14).   

 

Ytterligare ett problem är modersmålsundervisningen; det saknas samarbete till övriga 

undervisningen vilket kan göra modersmålsundervisningen osammanhängande för eleven 

(Skolinspektionen, 2010, s.7). Skolverket (2011b) visar på att modermålundervisning är 

viktig för att eleven ska kunna tillägna sig ett nytt språk (s. 1). Detta beskriver även Kjellin 

(2002) där han talar om att det kan vara gynnsamt att inhämta exempel från elevernas 

modersmål för att uttalsträna. Vidare talar han om att inlärning av ett nytt språk underlättas 

om medvetenhet finns om språkens likheter (s.50). Därför är det viktigt att 

modersmålsundervisningen fungerar, så de flerspråkiga eleverna ska ges samma 

förutsättningar som de med svenska som modersmål att uppnå kunskapskraven. Denna 

undervisning anses hjälpa de flerspråkiga eleverna att lättare kunna tillgodose sig den 

undervisning som ges av läraren i klassrummet då eleverna förstår lärarens instruktioner 

som ges på svenska (Skolverket, 2013, s.9). Att ha ett gemensamt språk i klassrummet 

anser många lärare vara viktigt då detta annars kan skapa utanförskap, då alla inte förstår 

varandra. Lärare måste dock vara medvetna om att för vissa elever kan detta kännas 

komplicerat då det saknas kunskaper kring det svenska språket, vilket kan göra att dessa 

elever i sin tur utesluts från gemenskapen (Skolinspektionen, 2010, s. 17). Att ha tillgång 

till en modersmålslärare i klassrummet är snarare ett undantag än en vana. Denna typ av 

lärare åker ofta runt till olika skolor för att undervisa elever ett antal gånger i veckan.  

5. Syfte/ Mål 

5.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att designa ett interaktivit material som ska underlätta den svenska 

språkinlärningen för elever i de lägre åldrarna som har detta som sitt andraspråk samt 

underlätta kommunikationen mellan hem och skola.  
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5.2 Mål 

 

Materialet ska bidra till att: 

 

 möjliggöra integration mellan föräldrar/vårdnadshavare samt skolans verksamhet 

genom att delge information på olika modersmål. 

 

 eleverna ges tillgång till språkliga drag i olika textgenrer genom ett multimodalt 

lärande. 

 

 bevara elevernas modersmål genom att de ges tillfälle att arbeta med språket inom 

olika moment.  

 

 eleverna ges tillfälle att arbeta med språket ur olika perspektiv med fokus på tal 

samt ordförråd.  

 

 uppmuntra normkritiskt tankesätt genom dess layout, där ingen diskrimineras.   

6. Omvärldsanalys 

 

Den omvärldsanalys som gjorts visar på att det finns traditionella samt digitala läromedel 

som är inriktat på att öka elevernas ordförståelse. Det har tidigare även gjorts en 

applikation, SVAAPP, där skolor kan prenumerera på korta berättelser, videoklipp och 

ordövningar som riktar sig till nyanlända elever samt flerspråkiga elever i grundskolan som 

kan användas i undervisningen av svenska som andraspråk. Denna applikation innehåller 

funktionen att läraren kan tilldela eleverna individuella arbetsmaterial samt att läraren kan 

följa upp elevernas resultat. Ytterligare applikation som tränar det svenska språket är 

Cuben SFI, där fokus ligger på ordförståelse genom olika funktioner som till exempel 

inspelning. Dessa applikationer är dock inte inriktade på familjeintegrering, vilket denna 

studies interaktivta material syftar till att göra. En annan sida är skolappar.se där de 

applikationer som finns recenseras av olika lärare och pedagoger, denna webbsida är dock 

ej inriktad mot enbart flerspråkiga elever.  
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Nationellt centrum för svenska som andraspråk har arbetat fram ett material där nyanlända 

elever och/eller deras föräldrar/vårdnadshavare kan läsa allmän information om den 

svenska skolan och hur det svenska skolväsendet fungerar. Förhoppningen med denna 

studie är att sammanföra de olika inriktningarna nämnda ovan i ett digitalt läromedel som 

riktar sig till elever som har svenska som sitt andraspråk (Nationellt centrum för svenska som 

andraspråk).  

 

Denna studie samt produkt inriktar sig främst mot att på ett konkret och enkelt sätt 

integrera elevernas familjer/vårdnadshavare i skolans värld, framförallt i elevernas 

läxläsning samt att skapa en plattform där lärare på ett konkret sätt kan följa elevernas 

arbete i ämnet svenska som andraspråk. Detta för att eleverna på bästa sätt ska få en 

konkret återkoppling på sitt arbete från läraren samt för att föräldrar/vårdnadshavare ska 

kunna vara delaktiga i elevens skolgång även om de har ett annat modersmål än svenska.  

7. Tidigare forskning 

 

Nedan redovisas olika forskares avhandlingar/studier som berör begreppet flerspråkighet 

samt multimodalitet, vilka har tillfört olika perspektiv på ämnet. 

 

I artikeln Flerspråkighet inom lärarutbildningen – ett perspektiv som saknas, diskuterar 

Carlsson (2009), det faktum att Sverige genomgått stora förändringar de senaste 20 åren 

och vad dessa förändringar innebär. I den svenska grundskolan finns idag cirka 140 

modersmål representerade (s. 39). Detta medför nya krav och utmaningar för lärare och 

deras arbetssätt. Carlsson diskuterar om olika frågeställningar som berör frågor om den 

flerspråkighet som finns i dagens skola samt hur den språkliga mångfald som råder 

behandlas i lärarutbildningen (s. 41).  

 

Torpsten (2007: 2), diskuterar i artikeln Svenska som andraspråk i grundskolans 

styrdokument att det i dagens klassrum finns förvirring och oklarheter kring bedömningen 

av andraspråkselevers skolresultat (s. 1). Syftet med artikeln är att analysera grundskolans 

styrdokument gällande svenska som andraspråk. Torpsten (2007:2), diskuterar vidare 

språkets meningsbyggande av omvärlden och de gemensamma referensramar som finns 
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inom språket (s. 3). I dagens skola finns krav på att skapa en likvärdig utbildning och 

Torpsten (2007: 2),visar på att det finns problem i att uppnå detta, bland annat genom att 

elever med invandrarbakgrund ses som en homogen grupp och inte som individer (s. 4).  

 

I artikeln Klassrumsinteraktion i de tidiga skolåren, diskuterar Wedin (2011), att 

inkluderingen av undervisning i svenskämnet även i resterande skolämnen är viktig för 

elever med svenska som andraspråk ska tillägna sig det svenska språket. Vidare diskuteras 

det faktum att interaktion och samtal i klassrummet har en mycket stor roll i elevernas 

språkinlärning (s. 2). I artikeln nämns även det faktum att den största delen av 

undervisningen i svenska skolan sker på svenska vilket gör att de elever som har det som 

sitt andraspråk måste kunna tillgodose sig den kunskap som förmedlas samtidigt som de lär 

sig det svenska språket (s. 2). I dagens skola sker modermålsundervisningen ofta 

sporadiskt och kanske till och med uteblir helt för elever med svenska som andraspråk, 

vilket innebär att eleverna måste tillägna sig vardagsspråket samtidigt som det 

kunskapsrelaterade skolspråket (s. 3).  

 

I artikeln Sociokulturella perspektiv på andraspråksinlärning diskuterar Lindberg det 

faktum att språkinlärning inte enbart är en individuell angelägenhet utan något som sker i 

samspelet med omgivningen (s. 3). Detta gör att det sociokulturella lärandet har en central 

roll för elevernas språkinlärning och att det sociala samspelet är en avgörande drivkraft, 

där samtal med andra är utvecklande i elevens språkutveckling (s. 3). Lindberg beskriver 

vidare det faktum att språket är eller kan bli en stor del av en persons identitet. Att språket 

ofta definierar dig som människa, samtidigt som språket kan utgöra ett hinder för de 

människor som inte behärskar språket. Med detta menas att språket inte alltid visar 

personens verkliga inre, bara för att denna inte behärskar språket betyder inte detta att den 

är mindre intelligent eller mindre utbildad än de som behärskar språket (s. 5). 

Språkmässiga hinder kan således skapa förutfattade meningar om individer. 

 

Svensson (2012), diskuterar i sin artikel, Med alla barn i fokus – om förskolans roll i 

flerspråkiga barns språkutveckling hur lärare i förskolan kan stödja flerspråkiga elever i att 

utveckla sitt ordförråd. Förskolan ska vara en plats där barnen får stimulans av olika slag, 

där lärare har ett ansvar att medvetet arbeta med att stimulera barnens språkliga 

lärandemiljö. I artikeln beskrivs några faktorer som kan ligga till grund till att flerspråkiga 

barn kan ha svårt att tillägna sig det svenska språket, de faktorer som tas upp är bland annat 
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att många nyanlända lever ofta i mer socialt utsatta områden än övriga befolkningen vilket 

kan vara en bidragande faktor till varför vissa barn kan ha svårt att ta till sig 

majoritetsspråket som i detta fall är svenska. Svensson (2012), skriver även att 

flerspråkighet på flera sätt kan vara en social tillgång och även vara en allmänt språklig 

tillgång (s. 29). En viktig del av språkinlärningen är att utveckla ordförrådet, vilket kan 

vara svårare för flerspråkiga barn då de inte kommer i kontakt med ett och samma språk 

lika kontinuerligt som enspråkiga barn (s. 30). Svensson (2012), beskriver vidare det 

faktum att språk har olika status och att denna påverkas av samhällets rådande attityd och 

värderingar till de olika språk barnen har som sitt modersmål. När ett barn lär sig ett 

andraspråk är det viktigt att det får utrymme i samtalssituationer där allas åsikter och 

tankar är lika mycket värda och att genom detta skapa bra förutsättningar för 

språkutveckling (s. 31).  

 

I artikeln Socialsemiotik och design för lärande – Två multimodala teorier om lärande, 

representation och teckenskapande presenterar Leijon och Lindstrand (2012), två teorier 

om lärande och meningsskapande genom multimodala texter. Den socialsemiotiska teorin 

kan ses som en teori där de tecken som används i en multimodal text får sin mening genom 

den kontext de befinner sig i. Design för lärande hjälper oss att förstå lärande i relation till 

ett sammanhang. I artikeln diskuteras även det fokus som finns i båda perspektiven, att de 

riktas mot hur människor utifrån bland annat val av teckensystem formar kunskap (s. 1).   

8. Teoretiska utgångspunkter 

 

Bakomliggande teorier som studien utgått från kommer i följande avsnitt att behandlas. 

Dessa perspektiv kommer även behandlas i avsnittet Produktutvecklingsprocessen, där 

vidare koppling till produkten kommer stå i fokus. De olika teorierna har på olikartade sätt 

bidragit till att produkten utformats på specifikt sätt. 

8.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Det sociokulturella perspektivet är ett synsätt på lärande som har blivit alltmer 

förekommande inom det svenska skolväsendet. Grundaren för perspektivet; Lev Vygorskij, 

menade att lärande sker i samspel med andra människor, (Strandberg, 2006, s.11-12), med 
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utgångspunkt i språket. Språket är ständigt närvarande, även inombords där det sker ett så 

kallat inre samtal. Språket blir alltså starkt sammankopplat med människans tänkande då 

alla tankar formas genom språket (Säljö, 2000 s. 81). Lärande och utveckling är därför en 

kollektiv process och elevaktivitet anses i detta perspektiv som en viktig faktor till att 

lärande ska ske. Läraren har en stor roll till att eleverna tillägnar sig kunskap genom att 

förmedla den, eleverna får därigenom utvecklas med hjälp av någon med större kunskap. 

Denna utveckling benämner Vygotskij för utvecklingszoner (Strandberg, 2006, s. 11-12) 

och kan även kallas den proximala utvecklingszonen där eleverna uppmuntras att nå nya 

nivåer med sin kunskap (ne.se, sökord: Lev Vygotskij: 2015-04-11).   

 

Det sociokulturella perspektivet talar även om så kallade redskap vilka kan vara både 

språkliga samt fysiska. De språkliga syftar till det intellektuella och mentala, som 

exempelvis tankar. De fysiska är istället konkreta redskap vilka är konstruerade av 

människan i syfte att fungera som hjälpmedel när olika uppgifter utförs. Dessa redskap kan 

även kallas artefakter och kan exempelvis kan vara en penna, dator eller glasögon (Säljö, 

2000, s. 28-29 ). Redskapen har förändrats över tid i takt med samhällets förändring där de 

kollektiva erfarenheterna har lett till utveckling. När människan använder redskapen kallas 

detta för mediering. Människor får kunskap genom att de lär sig behärska de medierade 

redskapen, vilka förändras i olika kulturer och över tid, därför kan dessa redskap kallas för 

kulturella redskap (Säljö, 2000 s.74).  Detta kan konkretiseras genom att en huvudbonad 

kommer fungera som artefakt. När människor använder artefakten sker alltså medieringen 

då denna har utvecklats av människor i syfte att hjälpa mot köld. Huvudbonaden kan dock 

avspegla dess kultur, färgkoordinationen av vita och röda färger kan exempelvis 

symbolisera högtiden julafton. Detta behöver dock ej vara självklart inom andra kulturer. 

På samma sätt sker lärandet; beroende på sammanhang och situation kommer utfallet se 

annorlunda ut - lärandet är situerat (Säljö, 2000, s. 66, Strandberg, 2006, s. 11-12).   

8.2   Interkulturellt perspektiv 

 

Lahdenperä (2008), som är professor i interkulturell pedagogik har definierat ordet 

interkulturalitet. Hon gör en åtskillnad mot begreppet mångkulturalitet, vilka annars kan 

ses som jämbördiga. Begreppen skiljer sig åt i den bemärkelse att mångkulturella miljöer 

nödvändigtvis inte behöver betyda att de olika kulturerna interagerar. Människor kan 
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således leva i varandras närhet utan att ta del av varandras liv och bakgrunder, vilket är 

motsatsen till en interkulturell miljö. Ordet kultur är således ett centralt begrepp, där 

förståelse för både den egna samt för andra är tänkt att motverka fördomar och 

rasdiskriminering, (s. 29- 30). 

  

Mångfald ses som något berikande där ingen ska utsättas för diskriminering på grund av 

den kulturella bakgrunden (Skans, 2011, s. 40). Detta kan praktiseras genom att läraren tar 

till vara på elevernas olika kulturer i undervisningen (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s. 

15). Den kulturella tillhörigheten gör att människor skapar uppfattningar om andra 

personer. Detta sker omedvetet men uppväxtförhållanden har förmedlat tankegångar som 

leder till att det sociala umgänget sker mer frekvent med en viss grupp av människor 

framför andra (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s. 89). Genom att få kunskap om nya 

kulturer där det främmande inte framstår lika avlägset är något som motverkar både 

främlingsfientlighet samt diskriminering (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s. 7). Våra 

erfarenheter samt den sociokulturella bakgrunden påverkar alltså hur vi interagerar med 

människor samt att vi väljer att umgås med olika grupper av människor, detta kan även 

avspeglas i skolväsendet och påverka relationen mellan elever och lärare. Det är i detta 

avseende viktigt att ta till vara på allas olikheter, för att alla elever ska ha samma 

möjligheter att lyckas i skolmiljön. Olika kulturmöten riskerar annars aktivera negativa 

känslor gentemot elever som tillhör andra kulturer, (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s. 

26).   

8.3  Designteoretiska perspektivet 

 

Perspektivet har rötter i det sociokulturella perspektivet, där lärandet sker i det sociala samt 

meningsfulla kontexter där det meningsfulla menar att ta utgångspunkt i elevernas 

erfarenheter (Selander, 2008, s. 36). Då perspektivet är namngetts till det designteoretiska 

ligger även fokus vid hur lektionen är designad, alltså hur den är upplagd. Olika val i ett 

klassrum som möblering, lärares metodval etcetera har alla påverkan till hur utfallet av 

elevernas lärande blir (Åkerfeldt, 2008, s. 126). Därför är det viktigt att lärare tillsammans 

med eleverna upptäcker olika redskap för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för 

lärande. Dessa redskap kan utmynna i olika ting men viktigt är att dessa skapar den sociala 

miljö i klassrummet som hjälper till med kunskapsinhämtningen (Stålbrandt, 2008, s. 156).  
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9. Metod 

 

Under arbetets gång har en rad arbetsmetoder valts ut, vilka har ansetts mest passande. 

Utgångspunkt har legat vid metoder som dels använts i den specifika produkten samt dels 

inför den teoretiska delen som varit avsedd för att skapa nya perspektiv med hjälp från 

människor som på olika sätt arbetar med flerspråkighet.   

9.1 Processorienterat 

 

Att arbeta processorienterat innebär att texter eller produkter bearbetas under arbetets gång, 

utefter de fakta eller den information som inhämtas från intervjuer, expertutlåtanden eller 

annan kunskapsinhämtning. När en studie eller produkt framarbetas utefter detta arbetssätt 

kan det beskrivas genom att följa ett mönster eller flera stadier där det sker olika 

förändringar utefter den nya information eller fakta som inhämtats (Arkhammar, 1992, s. 

7). Denna studie med dess produkt har bearbetats efter de intervjuer som genomförts samt 

annan kunskapsinhämtning som till exempel litteratur samt rådgivning.    

9.2 Deltagande design 

 

Kensing och Blomberg (1998), vilka båda har forskat kring deltagande design har 

tillsammans skrivit en artikel kring denna metod. Under designprocessens gång medverkar 

de människor som är den tänkta målgruppen aktivt för att utveckla produkten. Detta för att 

se vilka förutsättningar som finns, där även målgruppens erfarenheter tas tillvara (s. 167-

168). Syftet med detta är att produkten på så sätt utvecklas utefter målgruppens behov. 

Genom denna interaktion förenas på så vis teori med praktik, där förutsättningarna ute i 

skolan blir en mer verksam del under processens gång.  

 

Även Löwgren & Stolterman (2004) diskuterar detta där de menar att det är viktigt att 

användarnas behov tas tillvara. Saknas detta blir den digitala produkten oanvändbar, 

målgruppen måste förstå dess funktion och syfte (s. 5-6). Vidare diskuteras begreppet 

kontextuellt utforskande, vilket har en liknande innebörd av deltagande design. Skaparna 

av produkten vill genom exempelvis observation samt intervjuer försöka skapa sig en bild 

av dagens situation för att skapa en bättre lösning (s. 87-88). Med detta menas att en 
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lösning aldrig framarbetas av enskild individ utan är ett resultat av många personers 

kvalifikationer, vilket frambringar en slutgiltig produkt (s. 44).  

9.3  Cirkelmodellen/Genrepedagogik  

 

Diskussioner om vilken pedagogik som skulle vara framträdande gällande 

språkutvecklingen i materialet gjorde till slut att valet föll på genrepedagogiken. Här 

bearbetas texter av olika slag där utmärkande språkliga drag hos olika genrer som 

exempelvis berättande, instruerande eller förklarande texter. Eleverna ska bli medvetna om 

olika mönster, texters varierande struktur beroende på dess syfte, vilket gör att de som 

läsare får större förståelse när en ny text ska bearbetas (Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 

25).    

   

Undervisningsformen inom denna pedagogik är av relativ strikt karaktär där läraren 

vägleder eleverna i rätt riktning. Läraren visar texters varierande struktur som återigen 

visar på vikten av att förklara syftet med de olika texterna (Liberg & Säljö 2014, s. 371-

373). Arbetsmetoden utgår från helhet som sedan bryts ner till delar, det har alltså ett så 

kallat top- down perspektiv (Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 26). Läraren arbetar 

utefter en pedagogisk modell som bär namnet cirkelmodellen. Modellen utgår från fyra 

olika faser där första fasen har som huvudsyfte att samla information kring ett specifikt 

ämne. Detta görs för att eleverna tillsammans med läraren ska tala om tankar och idéer 

kring ämnet. I nästkommande fas bearbetas texter från samma genre som eleverna 

efterhand ska arbeta med individuellt. Tillsammans diskuterar hela klassen om struktur och 

språkliga drag samt i tredje fasen skriver eleverna och läraren en gemensam text med sina 

nyfunna erfarenheter kring genren där ämnesrelaterade ord används. I slutliga fasen skrivs 

en individuell text, detta kan även göras parvis. Dock kan denna fas uteslutas, vilket ofta är 

fallet med bland annat nyanlända elever. Istället läggs vikt vid att utforska språket 

tillsammans men efterhand som kunskap stärks i språket, får de även utforska denna fas 

(Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 31-37).   

   

Varför denna modell anses effektiv vid språkinlärning menar genrepedagoger har just att 

göra med att elever lär sig språkets funktioner i olika sammanhang. Kunskap i att kunna 

tala om språket, ett så kallat metaspråk, har en viktig roll för språkutvecklingen då språket 

går från vardagsnära till ett mer skolrelaterat språk (Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 
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26). Ett mer abstrakt språk, som ofta krävs inom skolans värld, förutsätter att eleverna fått 

möjlighet att utveckla denna sida av språket (Enström, 2010, s. 129).  Att göra detta med 

någon som besitter större kunskaper gör att eleverna utvecklas i den proximala 

utvecklingszonen.  

9.4  Styrd/ fokuserad intervju 

 

Det föll sig naturligt att tala med människor som på olika sätt arbetar med flerspråkighet, 

då syftet med intervjuerna var att få ta del av ämnet genom ett personligt perspektiv (Kvale 

& Brinkman, 2014, s. 41). Även om det finns olika faktorer att ha i beaktande, som 

exempelvis att tidsaspekten är begränsad och en intervju tar tid att genomföra då den måste 

planeras, genomföras samt bearbetas i efterhand, är detta en avvägning som måste göras 

(Bell, 2006, s. 169). Dock vägde fördelarna tyngre då en intervju ger en fördjupad bild av 

ämnet, då följdfrågor kan ställas på ett annat sätt än vid exempelvis enkäter (Bell, 2006, s. 

158-159). Eftersom urvalet av intervjupersoner skulle vara begränsat kändes detta även 

som en fördel. Syftet med intervjuerna var nämligen att ta del av specifika individers 

åsikter och kunskaper kring ämnet, därför föll det sig naturligt att urvalet därför 

begränsades till tre intervjuer (Trost, 2010, 143). 

  

Då fokus i denna studie dels ligger i den teoretiska delen men även vid produktutveckling 

kommer syftet med intervjuerna vara mer informationsinhämtning än som grund till 

studies resultat.  Med detta avses att intervjuerna har en mer informell ton och går istället 

mer i riktningen av en så kallad styrd eller fokuserad intervju (Bell, 2006). 

Intervjupersonen ges inom denna typ av intervju en viss frihet genom att de personliga 

åsikterna tas i beaktande där passande följdfrågor kan ställas. Intervjupersonen får dock 

inte börja tala om andra områden och detta gör att intervjun således har tilldelats viss 

struktur (s. 162). 

  

Även Trost (2010), talar om denna typ av intervju där han istället använder sig av 

begreppen standardisering samt strukturering. Förstnämnda begrepp kan delas upp i två 

kategorier; hög respektive låg standardisering. Hög standardisering används snarare i 

enkäter eller liknande kvantitativa insamlingar där samma frågor ställs till alla inblandade. 

Låg standardisering är motsatsen, där det blir en mer personlig intervju med följdfrågor 

samt att frågorna kan ställas i olikartad ordning beroende på situationen. För att tala om 
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begreppet strukturering talar även här Trost (2010) om olika innebörder, det är därför 

viktigt att poängtera vilken innebörd som kommer att användas (s. 39).  Termen kommer i 

detta sammanhang användas genom att intervjuerna var mer informella men samtidigt 

strukturerade då intervjun höll sig inom ett visst område (Trost, 2010, s. 41). 

9.5 Reliabilitet och validitet 

 

Först är det relevant att mäta en studies tillförlitlighet, vilket brukar benämnas reliabilitet. 

Detta beskriver hur gångbart ett resultat är, ifall samma resultat skulle uppnås om det 

skedde vid olika tillfällen. Ett svar ses med låg reliabilitet ifall situationen påverkar vilken 

utgång svaret får och ifall svaret skulle skilja sig om samma fråga ställs vid olika tillfällen 

(Bell, 2006, s. 117).  

 

Ytterligare begrepp som är vanligt förekommande är giltigheten, eller validitet, som det 

också kan benämnas. Wolming (1997) beskriver detta genom i vilken grad mätningen har 

relevans i olika sammanhang (s. 32). Således kan en studie ha hög reliabilitet då samma 

svar kan ges vid olika tillfällen men samtidigt ha låg validitet ifall studien inte mäter det 

den är avsedd att mäta (s. 6). 

9.6  Arbetsfördelning 

 

Även om den största delen av studien har skett genom samarbete finns det delar som har 

varit uppdelade, dessa delar har erlagts ansvar på var och en av oss. Ida Tranberg har varit 

ansvarig för det interaktiva materialets upplägg och layout samt avsnittet om bakgrund och 

Josefina Nilsson har varit ansvarig för intervjuerna samt de teoretiska utgångspunkterna.  

 

Viktigt att poängtera är att båda har tagit lika stort ansvar i arbetet där alla val har 

diskuterats innan något har blivit inlagt i den färdiga studien. Övriga delar har framtagits i 

samarbete med varandra. 
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9.7  Etiskt förhållningssätt  

 

Utgångspunkt i arbetet kring intervjuerna har hämtats från Codex forskningsetiska 

principer. Dessa principer har sammanställts i fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med dessa principer menas 

att intervjupersonerna ska delges information om vilken roll de kommer ha i studien samt 

produktutvecklingen. Personerna som på olika sett bidragit med information ska även 

behandlas med konfidentialitet, obehöriga ska ej kunna förstå vilka de är (Codex, 2015, s. 

6-14). Bell (2006) beskriver skillnaden mellan konfidentialitet och anonymitet genom att 

konfidentialitet är att personerna inte ska kunna identifieras. Anonymitet betyder däremot 

att inte ens forskarna själva ska förstå vem som svarat vad de olikartade frågorna. Detta 

kan exempelvis ske i samband med enkäter men eftersom detta arbetssätt ej har valts 

kommer ingen vidare förklaring av detta begrepp att ske (s. 57).  De specifika 

intervjupersonerna i följande studie har fått förfrågningar, antingen via mail eller 

personligen där de själva fått välja att medverka eller ej (Codex, 2015, s. 6-14).  

10. Produktutvecklingsprocessen 

 

Nedan redovisas processen som till slut utmynnade i den färdigställda produkten. Innan 

starten av denna process gjordes en tidsplanering med delmål för att säkerställa att 

tidsramarna för de olika momenten skulle vara realistiska. Detta gjorde att det från början 

fanns stöd för att fastställa att studien skulle bli färdigskriven i tid.   
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Bild 10.1 Denna mall visar alla steg till den slutliga webbsidan/prototypen. Faserna 

beskrivs vidare nedan.  

10.1 Fas 1: Interaktivit läromedel för svenska som andraspråkselever 

 

Vid starten av processen började idéer skissas angående materialets layout samt vilket 

innehåll som skulle förmedlas. Då målgruppen var definierad låg istället fokus vid hur 

information till denna målgrupp skulle ske. Skulle det vara ett traditionellt läromedel eller 

något annat? Vad skulle denna specifika produkt tillföra för att förmedla kunskap på ett 

givande och utvecklande sätt? Idéerna utmynnade till slut till att framställa ett interaktivt 

läromedel. Anledningen till att valet föll på det interaktiva var efter att inläsning skett där 

det framgick att de multimodala texterna skapar en djupare mening (Björkvall & Engblom, 

2010, s. 193).  Materialet skulle röra olika aspekter av lärandet såsom tala, lyssna, skriva, 

läsa och under denna första fas var tanken att de olika delarna av språkinlärning skulle ges 

lika stort utrymme samt att det individuella lärandet skulle betonas. Detta genom att 

individanpassa övningar utefter till exempel tidigare skolgång samt kunskaper i det 

svenska språket.   
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10.2 Intervju ett: deltagande design angående det interaktiva 

läromedlet 

  

Eftersom det saknades kunskaper angående den tekniska aspekten kändes det därför 

relevant att intervjua en person med större kunskaper inom området. Detta utmynnade i ett 

intervjutillfälle som gav idéer angående utformningen av det interaktiva läromedlet. 

Förslag om att det interaktiva läromedlet skulle utformas till en applikation som ej enbart 

skulle vara inriktad på individuellt lärande utan även det kollektiva gavs. Detta genom att 

det skulle finnas en funktion som hela klassen har tillgång till där eleverna kan ta del av 

varandras texter. För att läraren ska få en god överblick av elevernas individuella arbeten 

gavs även förslag på att en specifik lärarsida skulle skapas denna skulle hänga ihop med en 

specifik elevsida. Denna sida skulle innehålla en överblick av elevernas arbeten där de 

övningar som genomförts markerades. Vidare fördes även idéer om att en 

inspelningsfunktion skulle finnas, där modersmålsläraren lägger in övningar som sedan 

eleven tillsammans med övrig familj kan ta del av i hemmet.  

 

Efter intervjutillfället gjordes inläsning angående vikten av modersmålsundervisning där 

det framgick att denna undervisning har stor betydelse för elevernas språkutveckling både i 

modersmålet samt det svenska språket (Skolverket, 2011b, s.2). Detta gav upphov till att i 

det interaktiva läromedlet skulle modersmålsläraren få en större roll än vad från början var 

tanken. Vid vidare diskussion bestämdes att modermålslärarens kunskaper skulle utnyttjas 

ytterligare då denna kan underlätta kommunikationen mellan hem och skola. Då goda 

föräldrakontakter har betydelse för att elevens skolgång bli lyckad är denna funktion 

förhoppningen att uppmuntra att detta sker (Skolverket, 2008b, s. 9).  
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Bild 10.2.1 Denna designskiss visar hur tankegångarna kring lärarens sida skulle 

konkretiseras. Denna sida innehåller en klasslista med elevernas resultat, läraren kan där 

på ett konkret sätt se hur långt eleverna kommit i arbetet genom att övningar markeras 

utefter om de genomförts.  

  

 

 

Bild 11.2.2  Designskisen visar på hur elevens sida ska se ut. De förmågor som finns inom språket 

ges lika stort utrymme i undervisningen. I alla förmågor kommer det finnas tre till fyra övningar 

som sparas och automatiskt visas på lärarens sida när övningen genomförts.  
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10.3 Fas 2: Applikation blir webbsida där familjeintegrering och 

modersmålets betydelse konkretiseras  

 

Tankegångar om att det interaktiva materialet skulle utmynna i en applikation blev istället 

en webbsida. Detta efter personliga överväganden där tankar angående att materalet skulle 

bli mer tillgängligt som webbsida eftersom tillgång till en läsplatta där applikationen skulle 

användas, kan vara mindre än tillgången till en dator. För att veta hur webbsidan skulle se 

ut skissades först designskisser där alla funktioner först diskuterades muntligt. 

Förhoppningen med webbsidan var att den skulle vara lätt att förstå där symboler skulle 

underlätta även om de språkliga aspekterna saknades (Lindgren, 2008, s. 13). Även tankar 

om en blogg på webbsidan väcktes där bloggen fungerar som dagbok, detta för att ge 

eleverna fler tillfällen att utveckla det svenska språket tillsammans, där eleverna får spela 

in samt skriva vid varje veckoslut vad som skett under veckan. Bloggen ska även göra att 

eleverna får autentiska mottaggare till sina texter vilket gör att dessa förankras till 

omvärlden och får en större mening (Åkerlund, 2013, s. 111). Denna funktion får 

föräldrarna även tillgång till där de ges tillfälle att få en inblick i den dagliga verksamheten 

i skolan. Som tillägg till bloggen, som enbart skrivs på svenska, kommer det att finnas 

veckobrev skrivna på elevernas olika modersmål och genom detta förankras även 

modersmålsunderviningen ytterligare.  

 

Att produkten utmynnade i en webbsida kan ses med kritiska ögon eftersom det fortfarande 

behövs tillgång till teknisk utrustning för användandet. Dock visade Statistiska 

centralbyråns granskning från 2013 att 91 % av befolkningen har tillgång till dator i sina 

hem, varav samma andel har tillgång till internet (Statistiska centralbyrån, 2014, s.9: 2015-

05-10). En andel av befolkningen saknar dock denna tillgång vilket kan medföra 

komplikationer för dessa individer. Dessa elever kommer då att få tillgång till skolans 

datorer, vilket kommer medföra att även dessa elever inkluderas i undervisningen i 

webbsidan. 
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Bild 10.3.1 Designskiss över hur förstasidan med dess navigation skulle se ut i detta skede, 

där denna uppdelning skulle ge struktur och tydlighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10.3.2 Denna designskiss visar sidan för veckobreven, där beroende på vilka språk 

som finns representerade i klassrummet förmedlas genom olika flaggor. Under diskussion 

valdes flaggor som symboler för de olika språken eftersom detta skapar tydlighet.    
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Bild 10.3.3 Designskissen visar sidan som eleverna har tillgång till, som i sin tur är 

uppdelad i en ”JAG”-del och en ”KLASS”-del. ”JAG”-delen är individuellt inriktad och 

”KLASS”-delen kollektivt inriktad, där fokus ligger i det sociokulturella lärandet. 

10.4  Intervju två: deltagande design angående webbsidans innehåll  

 

Intervjupersonen har en grundskollärarutbildning i svenska samt samhällsorienterade 

ämnen samt är specialpedagog. Det läraren ansåg vara något uppseendeväckande var att 

läraren har behörighet att undervisa flerspråkiga elever utan att ha egentligen ha någon 

utbildning inom ämnet svenska som andraspråk. Detta motiverades genom att det finns en 

brist på denna typ av lärare, vilket kan göra att specialpedagogen även får ansvaret över 

svenska som andraspråksundervisningen. Vidare diskuterades samtliga lärares 

genomensamma ansvar att arbeta med språket för att skapa en gynnsam lärandemiljö för 

dessa elever.   

 

Skolan där läraren var verksam hade börjat använda sig av genrepedagogik och 

cirkelmodellen, vilket hade visat sig vara gynnsamt. Vidare diskuteras talets betydelse, då 

det är viktigt att eleverna kan sätta ord på vad de varit med om för att en gynnsam 

kommunikation ska kunna ske. Även kommunikationen med familjerna i övrigt 

diskuterades där det framkom att modersmålslärarna har en viktig uppgift då de fungerar 

som en länk mellan skola och hemmet.  
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10.5 Intervju tre: webbsidans undervisningsmetoder 

 

Tredje intervjupersonen hade ett forskningsinriktat perspektiv, vilket gjorde att nya 

infallsvinklar kunde göras.  De frågor (se bilaga 1) som ställdes rörde bland annat vilka 

speciella svårigheter som finns för svenska som andraspråkselever samt vilka läromedel 

som finns att tillgå. Under intervjun framkom det att flerspråkiga elever har svårt att skilja 

på vardags- respektive skolspråket. Detta gör det viktigt att starta med det mer abstrakta 

språket i de lägre åldrarna, eftersom språket i mellanåren blir mer avancerat. Även här 

betonades den muntliga delen, eleverna måste få tala där de får beskriva, instruera eller 

förklara för varandra. Detta gör nämligen att språket utvidgas där elevernas ordförråd 

växer. Dock har av tradition läromedel för svenska som andraspråkselever varit mer 

inriktat på ifyllnadsövningar, där talet ej har använts i hög utsträckning. Just sådana 

övningar var något som ville undvikas i webbsidan, därför ligger betoning på den talande 

aspekten av språket samt gemensamma övningar där eleverna kan utvecklas av varandra. 

 

Ytterligare område som behandlades var modersmålsundervisningen, denna sker ofta efter 

skoldagens slut då detta är en frivillig undervisningsform. Under intervjun talade 

intervjupersonen om personliga åsikter som rörde flerspråkiga elevers undervisning. 

Åsikterna gällde att lärare utan behörighet får undervisa dessa elever samt att den ibland 

kan slås ihop med specialundervisningen vilket kan bli felaktigt då dessa elever ej har 

kognitiva svårigheter och behöver således ingen specialundervisning.  

 

10.6  Fas 4: Idéutveckling efter intervju två och tre 

 

Genom intervjupersoneras åsikter om modermålsundervisningen samt talets betydelse 

förankrades webbsidans innehåll ytterligare, även arbete utefter cirkelmodellen började 

utvecklas. Då denna metod ansågs ha positiv effekt på skolan där intervju två hölls började 

således efterforskning göras för att få bättre inblick i modellen.  

  

Vidare började reflektion gällande integrering av alla ämnen att göras. Då det ofta är 

svenskämnet som varit huvudfokus i läs- och skrivundervisning, kan det glömmas bort att 

även andra ämneslärare har ett ansvar för att utveckla elevernas språk (Liberg & Säljö, 
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2014, s. 377). Språket är en viktig del till att förstå omvärlden därför är det viktigt att 

eleverna får kunskap i de språkliga aspekterna av ämnena och inte enbart svenskämnet 

(Liberg & Säljö, 2014, s. 365).  Att vara en stödjande lärare gör att eleverna, oavsett 

bakgrund får en bättre möjlighet att utvecklas och bli bekväma att kunna anpassa och 

använda språket i olika situationer.  

 

 

Bild 10.6.1 Designskissen visar hur ämnesintegreringen skulle konkretiseras, där ett likartat 

arbetssätt skulle skapa en enhetlighet i webbsidan.   

 

Genom intervjupersonernas åsikter samt den vidare läsningen i litteraturen drevs även det 

normkritiska förhållningssättet fram. Detta är något som skulle genomsyra webbsidan, där 

alla elever oavsett kön och etniskt ursprung skulle känna sig lika delaktiga. Även om dessa 

tankegångar varit närvarande under hela produktutvecklingen var det intervjuerna som gav 

konkreta tips om hur detta skulle visas i webbsidan. Genom att använda symboler på 

webbsidan är detta ett försök till att motverka dessa stereotypa framställningar. Detta har 

gjort att överväganden gällande färgsammansättningar, innehållet under enskilda symboler 

har gjorts. Allt detta för att uppmuntra jämställdhet och motverka fördommar i 

klassrummet, där ingen elev ska känna sig begränsad av dylika normer utan istället våga 

framföra sina åsikter (Svaleryd, 2003, s. 36). Förhoppningen med webbsidan är att detta 

således kommer avspeglas i klassrummet i övrigt. 
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Bild 10.6.2 Denna prototypskiss visar tankegångarna om att tillföra normkristiska 

symboler för att konkretetisera webbsidans innehåll. Eftersom språkmässiga kunskper kan 

vara bristfälliga hjälper även dessa när navigering ska ske på webbsidan.   

10.7 Fas 5: Expertråd samt prövande av produkten  

 

Första person att se den färdigställda webbsidan undervisar på Uppsala universitet. Vid 

denna deltagande design lades synpunkter fram angående om att lärarsidan kunde läggas 

under elevsidan, detta för att minska fokus på lärarsidan. Synpunkter om antalet sidor 

under varje kategori lades fram där vissa ansågs överflödiga eller otydliga samt åsikter 

kring de rubriker som valts på olika knappar framfördes. Detta rörde bland annat om att en 

enhetlig genväg till startsidan skulle skapa tydlighet då detta saknades. Diskussion fördes 

även omkring de symboler som valts, om det fanns tillåtelse att använda dessa i ett 

kommersiellt sammanhang.   

10.8 Fas 6: Bearbetning av webbsida efter expertråd 

 

Av de åsikter som framkom vid expertrådet togs vissa i beaktande då vissa ändringar av 

webbsidan genomfördes, till exempel tillkomst av en enhetlig genväg till startsidan. 

Ytterligare skedde en noggrann granskning av webbsidan där det uppmärksammades att 

flera sidor saknade funktion i ett större perspektiv. Dessa fungerade endast som navigering 

vilket gjorde att antalet steg kunde minskas vilket skapade en tydligare struktur. Vissa 

ändringar valdes dock att ej genomföras då urspungsutseendet ansågs, ur personliga 

synpunkter, stämma bättre överens med dess syfte.  
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10.9 Fas 7: Expertråd samt prövande av produkten 

 

Andra personen att ge expertråd till webbsidan, efter ovannämnda bearbetning, är verksam 

vid Uppsala universitet som forskardoktorand. Under denna deltagande design gavs 

ytterligare synpunkter på webbsidans funktioner och design. En idé som framfördes var om 

att det skulle finnas en funktion under lärarsidan där föräldrarna/vårdnadshavare på ett 

enkelt sätt kan kontakta läraren med frågor angående veckobrevet eller annat innehåll på 

webbsidan. Denna funktion ska även innehålla en automatisk översättning, för att skapa en 

lättare kommunikation då det kan finnas bristfälliga kunskaper i svenska bland 

föräldrar/vårdnadshavare. Vid detta tillfälle lades även namnförslag fram på att knappen 

”LÄRARE” skulle bytas. Anledningen till detta var att det är flera lärare som arbetar kring 

klassen tillsammans och inte endast en lärare.  

10.10 Fas 8: Slutgiltig webbsida/prototyp  

 

De åsikter som framkom vid expertrådgivningarna har påverkat webbsidans utformning då 

dessa gjorde att nya perspektiv öppnades. Detta ledde till en förbättring av webbsidans 

innehåll samt design. Genom expertråden har webbsidan utformats till en slutgiltig 

prototyp som kan utvecklas i framtiden. 

11. Avslutande reflektioner 

 

Delmålen som sattes upp inför arbetets start har varit till stor hjälp då det har funnits en 

tidsplan att gå tillbaka till för att säkerställa att studien skulle färdigställas i tid. Arbetet 

med produkten samt studien har varit utvecklande och lärorikt, eftersom att större 

kunskaper inom ämnet har uppnåtts samt en inblick i hur undervisningen för svenska som 

andraspråks– och flerspråkiga elever kan se ut. Dessa kunskaper kommer att vara till hjälp 

i det framtida yrkeslivet. Det har dock även funnits vissa svårigheter, detta rörde bland 

annat att strukturera upp studien för att skapa en röd tråd för läsaren. Genomläsning av 

studien av oberoende individ har bidragit med nytt perspektiv på texten vilket har gjort att 

den har kunnat utvecklas. 
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Under processen till den färdigställda webbsidan har flertalet val gjorts och det finns en rad 

aspekter som kunde gjorts annorlunda. Enligt Stenbock- Hult (2004), är en kritisk tänkare 

någon som är uppmärksam om olika perspektiv som ser olika synsätt för att på så sätt visa 

på att besluten tagits av en anledning (s. 142). Ett val var att produkten utmynnade i en 

webbsida, vilket kan ses med kritiska ögon då det behövs tillgång till dator. Detta var dock 

något som diskuterades och efterhand framkom det att en stor del av befolkningen har 

denna tekniska utrustning, vilket gjorde att detta val genomfördes. Ytterligare något som 

diskuterades var valet av symboler. Detta rörde bland annat veckobrevens utformning med 

de flaggor som representerar elevernas modersmål då dessa symboler ansågs neutrala. I 

efterhand kan dock denna symbol skapa förvirring då flera språk ofta talas inom ett lands 

gränser. Därför finns övervägande om att vid utveckling av webbsidan ta bort flaggorna 

och istället skriva ut språket med bokstäver, både på svenska samt på det språk det gäller.  

Vid framställningen av webbsidan framkom det att de tekniska kunskaperna var 

begränsade vilket har gjort att lärandet även inom detta område har fördjupats. Även detta 

kommer ha en framtida roll i yrkeslivet där det kommer finnas ett större självförtroende till 

att våga använda tekniska hjälpmedel i klassrummet samt använda den arbetsmodell, 

cirkelmodellen, som delar av innehållet på webbsidan basteras på. Eftersom syftet samt 

mål med studien var att möjliggöra en djupare kommunikation mellan skola och 

familj/vårdnadshavare oavsett modersmål, ansågs ett interaktivt hjälpmedel vara passande 

där en webbsida sedan valdes som den mest givande plattformen. Detta för att 

kommunikation kan ske över språkliga gränser med exempelvis automatisk översättning 

eller inspelning på modersmål som möjliggör för förbindelser mellan hem och skola.  

 

Webbsidan utvecklades även av bland annat av ett antal intervjuer, var denna metod den 

mest relevanta? Är dessa svar tillförlitliga eller fanns bakomliggande faktorer hos 

intervjupersonerna som påverkade dess svar? Tidsaspekten har varit begränsad vilket 

gjorde ett stort antal intervjuer orealistiskt. Därför ligger en liten andel individers åsikter 

till grund för studien. Dessa svar har dock använts i kombination med den vidare 

läsningen, vilket har gjort att enbart svaren inte legat till grund för arbetets utveckling. 

Även att inspelning valdes var en övervägning då detta kan leda till att intervjupersonernas 

svar blir hämmade (Bell, 2006, s.165-166) men eftersom de positiva effekterna ansågs fler 

än de negativa valdes denna funktion. Om utfallet varit annorlunda utan inspelning är 

komplicerat att svara på. Att ta del av andra människors synpunkter har varit till stor hjälp 

då nya perspektiv har öppnats. Detta gäller även expertråden angående webbsidans layout 
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där nya förslag lades som inte reflekterats över, vilket har gjort att utveckling i en positiv 

riktning kring dess upplägg kunde göras.  

 

Under produktutvecklingsprocessen har det framkommit att det finns stort utbud av 

forskningsmaterial att tillgå. Detta har varit positivt i den bemärkelse att det har funnits 

teoretiskt underlag till produktens utformande. Något som dock saknas är utbudet av 

faktiska läromedel, de som finns att tillgå har alla ett liknande upplägg vilka ansågs mindre 

inspirerande, språkutvecklande eller motiverande. Dessa åsikter grundar sig dock på de 

läromedel som faktiskt hittats under studiens gång och därför kan det finnas läromedel som 

är gynnande för lärandet.  

 

Förhoppningen med webbsidan är att den ska fungera som en inspiration till bland annat 

kommunikation och integrering även om bristfälliga språkliga kunskaper finns. I framtiden 

är tanken att kunna arbeta med denna webbsida mer praktiskt både i den egna 

undervisningen men även för att hjälpa andra lärare med liknande behov.  
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