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Sammanfattning 
Följande intervjustudie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och dess 

syfte är att undersöka hur undervisande lärare i svenska som andraspråk resonerar kring 

lärplattans möjligheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Studien innefattar 

även lärares syn kring arbete med läs- och skrivutveckling i samband med lärplattan. 

Resultatet visar att det finns en stor otydlighet hos lärarna i studien om varför lärplattan 

används som ett verktyg samt vad språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär, 

och hur lärare arbetar med lärplattan för att gynna denna utveckling hos eleverna. 

Ytterligare resultat visar även att begreppet litteracitet är obekant för de flesta lärare som 

deltagit i studien. Lärares utbildningsnivå inom informations- och kommunikationsteknik 

och ämnet svenska som andraspråk har även undersökts för att belysa hur deras kunskap 

korrelerar till deras arbetssätt och synsätt.  

 

 

Nyckelord: Språk- och kunskapsutveckling, litteracitet, lärplatta, svenska som 

andraspråk, utbildning 
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Förord 

Vi skulle främst vilja tacka de lärare som valt att medverka i denna studie och tagit sin 

tid för att hjälpa oss uppnå dessa resultat. Utan er hade vår studie inte varit möjlig att 

genomföra. Vi vill även tacka våra handledare för ert stöd och den handledning vi fått 

under processens gång. Examensarbetet har givit oss nya insikter i vårt framtida yrke och 

belyst områden vi tidigare inte berört.  

 

Examensarbetet har delats upp mellan skribenterna. Diskussionen, resultatet samt 

inledningen är samskriva Delar av bakgrund, forskning, teoretiskt perspektiv samt 

metoden har delats upp och skrivits individuellt med stöd och hjälp från den andra parten.  
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1. Inledning 
 

Skolverket (2012) lyfter fram att det finns betydande skillnader kunskapsmässigt mellan 

elever med annat modersmål än svenska och elever med svenska som modersmål. 

Orsakerna till dessa skillnader beror på många faktorer, till exempel lärare och deras 

förhållningssätt, kompetens samt vilka arbetssätt som används i skolan. Lärares synsätt 

och arbetssätt spelar en avgörande roll i svenska som andraspråkselevers inlärning och 

utveckling. Lärare bör arbeta språk- och kunskapsutvecklande menar Skolinspektionen 

(2010), men frågan är hur detta arbete ser ut i dagens skola med tanke på att tekniken har 

fått en större plats och blir mer betydande i undervisningen. Skolinspektionen (2010) 

pekar även på att många lärare har bristande kunskaper om svenska som 

andraspråkselever då man menar att lärare saknar kunskaper om elevernas bakgrund och 

kunskapsnivå. Även Läroplan för grundskolan, förskoleklassen fritidshemmet 

(Skolverket, 2011) betonar vikten av att lärare bör ta hänsyn till elevers bakgrund och 

identitet för inlärningen, 

 

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

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011, s. 8) 

 

Tvingstedt & Salameh (2012) nämner även läraren och lärarens arbetssätt och synsätt som 

kanske den viktigaste faktorn för att få eleverna att nå goda resultat. Lärarens kompetens 

och sätt att undervisa på samt förmågan att anpassa undervisningen efter elevers 

förutsättningar och behov är av stor betydelse för elevernas inlärning. I dagens samhälle 

har även tekniken kommit att spela en allt större roll och denna utveckling har även 

avspeglats i skolans värld. Datorer och lärplattor (surfplattor) har blivit vanliga verktyg 

som används i undervisningen i de flesta av skolans ämnen. Datorer har länge varit det 

mest framstående tekniska verktyget som använts, men nu har trenden börjat vända och 

användningen av lärplattor har tagit över. I den senaste mätningen från Svenskarna och 

internet (Findahl & Davidsson, 2015) är användningen av lärplattan störst bland 6–11-

åringar. Enligt samma undersökning hade så mycket som 87 procent av familjer med barn 

i åldrarna 7-11 år tillgång till både lärplatta, smartmobil och dator i hemmet. Eleverna i 

dagens skolvärld använder teknik dagligen och är bekanta med lärplattan. Utvecklingen 

går snabbt framåt med tanke på att lärplattan lanserades för endast ett par år sedan och 

redan används som verktyg i skolan. Tekniken har tagit sin plats i skolvärlden och det 

innebär också att lärare arbetar med lärplattan som pedagogiskt verktyg även med svenska 

som andraspråkselever. Upplever lärare att andraspråkselever gynnas av ett arbetssätt 

som inkluderar lärplattor när det kommer till deras språk- och kunskapsutveckling? 
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1.1 Syfte 
Syftet med följande studie är att undersöka hur lärares synsätt ser ut gällande lärplattan 

som ett pedagogiskt verktyg i svenska som andraspråksundervisningen utifrån ett språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi har valt att fokusera på lärares upplevelser och 

synsätt på språk- och kunskapsutvecklingen inom svenska som andraspråk samt 

litteracitet med inriktning på läs- och skrivutveckling. Undersökningen innefattar hur 

deltagarna arbetar med språk- och kunskapsutveckling och litteracitet där lärplattan är ett 

verktyg. I studien granskas även grundlärarnas utbildningsnivå i svenska som andraspråk 

för att se hur den korrelerar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  

 

1.2  Frågeställningar  

Hur resonerar grundlärare F-3 kring lärplattans möjligheter och begränsningar inom 

arbetet med språk- och kunskapsutveckling hos elever med svenska som andraspråk? 

 

Hur resonerar grundlärare F-3 i arbetet med litteracitet med hjälp av lärplattan hos elever 

med svenska som andraspråk och ser lärare lärplattan som ett bra verktyg i arbetet med 

litteracitet? 

 

Hur korrelerar lärares kunskap i svenska som andraspråk med deras arbetssätt i det språk- 

och kunskapsutvecklande arbetet?  
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2. Teoretisk utgångspunkt 
Nedan följer en förklaring av den teoretiska utgångspunkt som föreligger i denna studie.  

 

2.1 Sociokulturella perspektivet 

Säljö (2014, s. 22) menar att det sociokulturella perspektivet har tre viktiga företeelser 

som är olika men som hör ihop. Det första är “utveckling och användning av intellektuella 

(eller psykologiska/språkliga) redskap”. Det andra är “utveckling och användning av 

fysiska redskap (eller verktyg)” och det tredje är “kommunikation och de olika sätt på 

vilka människor utvecklat former för samarbete i olika kollektiva verksamheter”. Det 

sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i människans lärande i samspel med 

andra, samt hur människan ensam eller i grupp tillgodogör sig och drar nytta av fysiska 

och intellektuella möjligheter. Kultur och kommunikation är också en viktig del i det 

sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) beskriver begreppet kultur som en samverkan 

mellan människan och hennes omvärld där hon tillägnar sig kunskaper, idéer, värderingar 

och andra möjligheter så som verktyg i vardagen. Kommunikation är en viktig del i det 

sociokulturella perspektivet då det är genom kommunikation som möjligheter och 

hjälpmedel skapas samt förs vidare. Tre viktiga begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet är artefakt, mediering och stöttning. Nedan kommer en mer ingående 

beskrivning av begreppens innebörd (Säljö, 2014). Inom det sociokulturella perspektivet 

diskuteras även den proximala utvecklingszonen. Strandberg (2009, s. 202) beskriver den 

på följande vis: ”Det närmast belägna utvecklingssteget en individ inte klarar själv, men 

klarar tillsammans med en kamrat (som kan lite mer)”. Detta kan kopplas samman med 

stöttning som beskrivs senare i detta kapitel.  

 

2.2 Artefakt och mediering 

Artefakter är de fysiska redskap som människan använder i vardagen, så som verktyg, 

instrument och olika typer av informations- och kommunikationsteknologi. Människan 

använder sig av dessa olika redskap för att kunna leva och utveckla nya verktyg för att 

förbättra sin framtid. Med andra ord utvecklar människan verktyg efter sina egna behov 

och intellektuella kunskaper. Den materiella och intellektuella utvecklingen går hand i 

hand med varandra och samspelar. Artefakterna kan inte endast ses som döda ting utan 

som praktiska redskap och hjälpmedel som interagerar med mänskliga funktioner. Säljö 

(2014, s. 29 ff.) ger många exempel på hur artefakter fungerar med hjälp av mänskliga 

funktioner. Ett exempel är hur en käpp ses som ett simpelt och dött föremål men i handen 

på en blind person blir det ett kraftfullt verktyg för att klara vardagen.  

 

Mediering innefattar människans tänkande och hennes uppfattning om hur världen runt 

omkring henne har vuxit fram, och hur omvärlden har färgats av människans kultur och 

dess olika redskap. Redskapen är både intellektuella och fysiska där språket är ett av 

människans viktigaste redskap. Enligt Säljö (2014) kommer medierar från tyskans 

Vermittlung  som betyder förmedla och innebär inom det sociokulturella perspektivet att 

människan inte står i direkt och otolkad kontakt med sin omvärld. Människan hanterar 

sina sociala praktiker genom att integrera dem med intellektuella och fysiska redskap. Vi 
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medierar genom artefakter och på så vis får vårt tänkande en kontext. Som tidigare nämnt 

utvecklar människan verktyg och redskap, artefakter, för att tillfredsställa sina behov. 

Mediering och artefakter hänger samman och kan inte analyseras var för sig. De 

samarbetar i en symbios där artefakten med hjälp av mediering får liv och kan utvecklas. 

Utan artefakter skulle människan vara en hjälplös varelse. Vårt tänkande utvecklas med 

hjälp av artefakter och de är nödvändiga för att denna utveckling ska ske. (Säljö, 2014).   

 

2.3 Stöttning 

Lindberg (2013) beskriver begreppet stöttning eller scaffolding som en stor del av det 

sociokulturella perspektivet. Stöttning innebär att läraren endast tillfälligt ger eleven det 

stöd den behöver för att klara den uppgift som ska utföras. Målet är att eleven så 

småningom ska kunna utföra samma uppgift men på egen hand utan hjälp. Den stöttning 

som sker i klassrummet är nödvändig och tillfällig för att eleven ska klara av att utföra 

uppgiften, det är inte vilken typ av hjälp som helst utan den leder eleverna till nya 

färdigheter och förståelser. Det är en svår uppgift då läraren ska ställa samma höga krav 

på alla elever men samtidigt ge den stöttning som varje individ kräver för att kunna 

slutföra uppgiften med framgång. Läraren bör därför inte förenkla uppgifterna utan 

utforma uppgifter som utmanar elevernas kognitiva tänkande och även fundera över 

vilken typ av stöttning som kommer att krävas (Gibbons, 2013).  

 

Ehrnlund och Ekerstedt (2015) beskriver stöttning som en framgångsrik inlärningsmetod 

där läraren i början av ett moment ger mycket stöttning för att sedan successivt låta stödet 

minska. Stödet minskar efter hand som eleverna kan arbeta. Tanken med stöttning är att 

eleverna inte ska bli lämnade ensamma med en uppgift de inte förstår utan läraren finns 

där fram till dess att eleven självständigt klarar av att utföra uppgiften.  

 

Gibbons (2013) beskriver cirkelmodellen som innebär att läraren först visar eleven hur 

uppgiften ser ut och sedan arbetar de tillsammans. Arbetet fortsätter efter hand i mindre 

elevgrupper och ska leda till att de kan arbeta självständigt. Modellen visar att läraren inte 

låter eleverna arbeta självständigt förrän de vet precis vad de ska göra. Författaren 

beskriver även att lärare inte ska ta för givet att eleverna kan ämnesspecifika ord utan 

vara lyhörd för elevernas kunskap. Vid genomgångar i de olika ämnena bör läraren stanna 

upp och vara tydlig och hitta olika men effektiva sätt att lära ut. Detta arbetssätt gynnar 

inte bara svenska som andraspråkselever utan det gynnar alla elever i skolan. I det 

sociokulturella perspektivet är kommunikationen en viktig del i språkinlärningen, 

samspelet mellan lärare och elev och mellan elev och elev är alltså viktigt (Lindberg, 

2013).   

 

Lärplattor är ett läromedel som används i svenska skolan och börjar bli mer populärt i 

klassrummen. Läraren behöver även stötta eleverna i arbetet med lärplattor då det är ett 

läromedel eleverna använder sig av och behöver stöd. Utan lärarens stöttning och hjälp 

riskerar eleverna att gå miste om den kunskap uppgiften är utformad för. Stöttning bör 

ske vid användningen av varje läromedel och i skolans alla ämnen.  
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs arbetets didaktiska ingång. Avsnittet består av en definition av 

ämnet svenska som andraspråk och de förutsättningar och utmaningar som andra-

språkselever möter, skolspråk och vardagsspråk samt kopplingen till läromedel. Vidare 

kommer avsnittet innehålla vad språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär, samt 

modeller och teorier kring detta. Avsnittet avslutas med en förklaring av 

litteracitetsbegreppet samt dess roll i det sociokulturella perspektivet följt av en 

sammanfattning av bakgrunden. 

 

3.1 Svenska som andraspråk 

Definitionen av andraspråk är ett språk som lärs in efter att en individ helt eller delvis lärt 

sig sitt första språk, alltså sitt modersmål. Inlärningen sker i en miljö där språket sker 

naturligt genom kommunikation. Inlärningen av andraspråket sker även i det land språket 

talas. Formell inlärning av svenska som andraspråk sker genom undervisning och 

informell inlärning sker utanför skolan genom det dagliga livet, vardagen. Tillägnandet 

av svenska som andraspråk i Sverige sker genom en kombination av båda (Hammarberg, 

2013).  

 

Forskningen kring svenska som andraspråk hade sin början under 1970-talet i Sverige 

(Hyltenstam, 2013). Intresset kring svenska som andraspråk växte sig starkare i och med 

samhällsförändringarna som skedde i landet och Sverige blev mer mångkulturellt med 

större invandring. Kunskapen kring ämnet behövde utvidgas och utvecklas, vilket innebar 

att svenska som andraspråksforskningen blev mer aktuell. Skolorna behövde nu anpassa 

och utveckla undervisningen och hålla sig á jour med den rådande tiden och skapa en 

kursplan för svenska som andraspråk. Det dröjde dock fram till 1995 innan svenska som 

andraspråk blev ett eget ämne med egen kursplan i grundskolan. Trots att svenska som 

andraspråk haft en kursplan sedan 1995 råder det fortfarande brister i ämnet då 

undervisningen inte bedrivs enligt intentionerna i styrdokumenten. Innehållet i 

kursplanen anses vara vagt och inte tydligt vilket ett flertal rapporter har kommit att 

uppvisa (Hyltenstam, 2013).  

 

Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning visade på att lärares utbildning i ämnet 

svenska som andraspråk är låg överlag. Skolinspektionens granskning visar några av 

orsakerna till varför ämnet anses ha svag ställning trots att det har en egen kursplan. 

Hyltenstam (2013) menar även att det råder en förvirring om vad svenska som andraspråk 

innebär, hur ämnet förhåller sig till andra ämnen samt även vilka elever som ska läsa det. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) noterade även att detta var fallet då en del 

elever undervisas i svenska som andraspråk tillsammans med elever som läser ämnet 

svenska utan större skillnader i undervisningen. Både innehåll och form såg lika ut trots 

att det är olika kursplaner och en annan metodik som krävs för att undervisa svenska som 

andraspråkselever. I en del av skolorna där majoriteten av eleverna var flerspråkiga 

undervisades samtliga i ämnet svenska som andraspråk. I granskningen framkom det även 

att eleverna i vissa skolor inte visste om de undervisades i svenska som andraspråk eller 

svenska. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) framkom även att ämnet svenska 
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som andraspråk anses ha låg status överlag. Det bland både elever, skolledning och lärare 

då det ofta finns en attityd att svenska som andraspråk är ett ämne som anses vara mindre 

värt. Det finns även en ambition bland skolledning och lärare att eleverna så fort som 

möjligt ska läsa ämnet svenska. 

3.1.1 Andraspråkselevers utmaning 

Elever födda i ett annat land än Sverige står inför en stor utmaning i den svenska 

grundskolan eftersom de inte enbart ska lära sig ytterligare ett språk utan även via detta 

språk tillägna sig ämneskunskaper. En del av dessa elever måste även möta en ny värld 

med ett främmande skolsystem med normer och värderingar de kanske inte är vana vid. 

Andraspråkselever måste ha fokus på både innehållet i ämnet och språket menar Löthagen 

m.fl. (2012).  

 

De amerikanska forskarna Thomas & Collier (1997) är två av ett flertal forskare som 

menar att andraspråk tar tid att lära sig. Thomas & Collier fann i en av sina studier att för 

nyanlända elever mellan 8 och 10 år som har en tidigare skolbakgrund i sitt hemland tog 

det mellan 5 och 7 år att nå goda språkliga kunskaper i andraspråket. För elever under 8-

årsåldern tog det mellan 7 och 10 år eller mer. Elever med svenska som andraspråk som 

går F-3 har större utmaningar än andra elever födda i Sverige då de både ska lära sig 

behärska språket och lära sig ämneskunskaper. Förutom språket möter även elever som 

är födda i ett annat land än Sverige kulturella skillnader. Den svenska grundskolan är 

grundad på kristen tradition och det är för många elever en främmande religion. I 

läroplanen står det i skolans värdegrund att skolan vilar på kristen tradition (Skolverket 

2011). Även den svenska läroplanen styrs av normer och värderingar som kan vara 

främmande för eleverna.  

 

Språk- och kunskapsutvecklingen är nära förknippat med elevers lärande och svenska 

som andraspråkselevers inlärning. I Skolinspektionens (2010) rapport granskades ett 

flertal skolor och förskolor för att se bristerna kring hur arbetet sker med språk- och 

kunskapsutvecklingen. En av de största bristerna menar Skolinspektionen var att lärare 

saknar kunskaper kring elevernas bakgrund, intressen, erfarenheter, språkmässiga 

kunskaper och nivå. Lärare bör ha denna kunskap om sina elever för att kunna anpassa 

och utveckla verksamheten. I en ytterligare granskning av Skolinspektionen (2009) 

undersöktes kvalitén i utbildningen för nyanlända elever i grundskolan. I denna 

granskning framkom även det faktum att skolorna brister i språk- och kunskaps-

utvecklingen i och med att personalen ofta missar att ta reda på nyanlända elevers tidigare 

bakgrund och kunskaper. Skolor behöver göra en mer omfattande och grundläggande 

kartläggning av dessa elever. Skolinspektionen (2009) menar att det är viktigt att 

personalen vidareutvecklar de kunskaper eleverna redan bär med sig för att  så snabbt 

som möjligt kunna utveckla sitt lärande i det nya hemlandet. Det är få skolor i 

granskningen som strävar efter att främst betona vad eleverna redan kan, utan ofta handlar 

det om vad eleverna inte kan. Skolinspektionen menar att förhållningssättet bör utgå ifrån 

hanterbarhet, begriplighet, meningsfullhet och vad eleven redan kan. Skolinspektionen 

tycker på att det krävs att skolorna gör en grundligare kartläggning av elevens alla 
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kunskaper i alla skolans ämnen för att individuellt kunna planera undervisningen. 

Skolorna organiserar många gånger undervisningen efter en kartläggning som begränsas 

till de nyanländas kunskaper i det svenska språket. 

 

Svenska som andraspråkselever står inför många utmaningar i skolan och samhället. Det 

är av vikt att lärare och annan personal tar hänsyn till dessa utmaningar och även elevernas 

möjligheter. Genom kunskap om elevernas bakgrunder, intressen och erfarenheter kan 

lärare stödja och hjälpa elevernas språk- och kunskapsutveckling. Det är genom lärares 

förhållningssätt och arbetsmetoder samt även vilka läromedel inlärningen sker. 

3.1.2 Skolspråk och vardagsspråk 

Lärande i skolmiljö skiljer sig från det oplanerade lärandet i vardagen, framförallt på 

grund av att utanför skolan är lärandet baserat på tal medan det i skolan är skrift som 

dominerar. Det är i stor utsträckning via skrift som vi examinerar och bedömer eleverna. 

Det är av den här anledningen det görs skillnad på skolbaserad kunskap och vardaglig 

kunskap, skolspråk och vardagsspråk. Det som skiljer de olika språken åt är att 

vardagsspråket är mer informellt medan skolspråket är mer formellt. Vardagsspråket 

bygger på personliga och ömsesidiga erfarenheter, detta till skillnad från skolspråket som 

inte grundar sig i sådana erfarenheter. Det finns även en skillnad mellan skolkunskaper 

och vardagskunskaper; skolkunskaperna är abstrakta och specialiserade i motsats till 

vardagskunskaperna som är konkreta och icke-tekniska. Det här leder till att skolspråket 

visar ansatser till att vara mer självbärande än vardagsspråket (Axelsson & Magnusson 
2012). Hammarberg (2013) beskriver även den formella och informella inlärningen som 

kan jämföras med skolkunskap och vardagskunskap. Den formella inlärningen äger rum 

i skolan genom undervisning och stadium medan inlärning sker i det vardagliga livet 

genom kontakt med språket i den typen av miljö. Andraspråkselever får ett avbrott i sin 

språkutveckling när de byter undervisningsspråk. Holmegaard och Wikström (2004) 

beskriver att eleverna relativt lätt hittar ett vardagligt språk som underlättar förståelsen av 

språkundervisningen. Det ställs dock högre krav på andraspråkseleverna när de ska möta 

det skolrelaterade språket inom de olika ämnena. Dessa språkliga kunskaper tar längre tid 

att förvärva.    

3.1.3 Läromedel 

Holmegaard och Wikström (2004) menar att inlärningen styrs av de material som 

eleverna kommer i kontakt med. En stor del av undervisningen består av olika typer av 

läromedel och det är viktigt att lärarna är bekanta med dessa läromedel och texter för att 

kunna utveckla elevernas språk- och kunskapsutveckling. Eleverna möts dagligen av ord 

och begrepp via läromedel. Därför är det av vikt att lärare i förväg analyserar och läser 

lärobokstexter och andra texter och granskar dessa för att eleverna ska kunna förstå och 

ta till sig de nödvändiga kunskaperna. Detta gäller även lärplattor som läromedel. Lärare 

bör analysera lärplattan som verktyg i arbetet med litteracitet och språk- och 

kunskapsutvecklingen. Läromedel bör inte heller stå för sig själva, utan någon stöttning 

eller interaktion av lärare. Skolspråket får eleverna via läraren och läromedlen vilket 

innebär att eleverna får det formella språket via dessa medel. Det formella språket och 
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det informella språket är två aspekter av språket som är nödvändiga för elevernas 

språkutveckling. 

3.1.4 Interaktion 

Andraspråkselever behöver använda svenska i så stor utsträckning som möjligt och därför 

är det viktigt att läraren öppnar upp för samtal och diskussioner. Genom att använda ord 

och uttryck i samband med ord som är nya för dem utvecklar de sitt språk. I samtal elever 

emellan beskriver Löthagen m.fl. (2012) att de ger varandra stöttning och hjälps åt med 

både innehåll och språkutveckling. Flera undersökningar visar dock att det är främst 

läraren som talar i klassrummet och den resterande tiden tar de pratglada eller stökiga 

eleverna upp. Detta lämnar endast en liten del av den totala tiden till de övriga eleverna 

vilket inte gynnar andraspråkseleverna. Ett annat problem som syns är att lärare ofta 

ställer frågor som endast kräver ett fåordigt svar, eller att läraren styr interaktionen.  

 

3.2 Vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? 

Det finns en rad olika modeller och tankar kring vad som är språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt och hur denna undervisning gynnar flerspråkiga elever. 

Språkutvecklingen påverkas av många olika aspekter som både är individuella, sociala 

och kontextuella. Några exempel på detta är språkligt bruk i hemmet, om det talas svenska 

eller modersmål med familjen. Den socioekonomiska statusen, hur gammal eleven i fråga 

var när den kom till Sverige samt tidigare skolbakgrund. Även ålder och intresse kan vara 

två aspekter på språk- och kunskapsutvecklingen. Med andra ord finns det många faktorer 

som påverkar språkutvecklingen. När det gäller kunskapsutveckling har lärare en dubbel 

uppgift att genomföra i sin undervisning med flerspråkiga elever. De ska inte bara 

undervisa i språket utan även i ämnet. Det innebär att eleven ska förvärva kunskaper inom 

språket men också inom de olika ämnena som även de har olika språk (Hyltenstam m.fl, 

2012). 

 

Språket har en avgörande roll i kunskapsutvecklingen och genom att arbeta med språket 

på ett flertal varierande sätt synliggörs och utvecklas lärandet. Att arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande innebär därför att arbeta med språket på ett flertal varierande sätt i 

skolans alla ämnen. Enligt Skolinspektionen innefattar språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt ett flertal aspekter. 

 

innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt bland annat att personalen känner 

till de flerspråkiga barnens språkliga och kunskapsmässiga nivå, deras erfarenheter och 

behov och utgår ifrån dessa. Detta i sin tur förutsätter att barnen är delaktiga, får utgå ifrån 

egna erfarenheter, att det finns en dialog som ger barnen möjlighet att relatera nya 

kunskaper till de egna begreppen och förstå de sammanhang som kunskaperna presenteras 

i. (Skolinspektionen, 2010, s. 13) 

 

Som citatet ovan påvisar är det av vikt att personalen i skolan har kunskaper och 

information om elevernas språkliga samt kunskapsmässiga nivå för att kunna anpassa 

undervisningen till alla elevers förutsättningar. Elevernas erfarenheter och behov är 
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viktiga komponenter i språk- och kunskapsutvecklingen. Arbetsformen och innehållet är 

ett val som krävs för att undervisningen ska ge stöd för elevernas språk- och 

kunskapsutveckling, detta både i förskolans verksamhet och i skolan. Språk- och 

kunskapsutvecklingen bör vara meningsskapande där sammanhanget för språk-

utvecklingen hos eleverna inte äger rum isolerat utan som tidigare nämnt i ett 

meningsskapande forum. Språket bör hela tiden vara meningsfullt och produceras i alla 

tänkbara sammanhang (Skolinspektionen, 2010). 

 

Även i läroplanen nämns vikten av att ta hänsyn till elevernas bakgrund och egna 

intressen: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Denna ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, 

s. 8) 

 

Sammanfattningsvis trycker både Skolverket och Skolinspektionen på att just kunskaper 

om elevernas bakgrund, intressen och erfarenheter är av stor vikt för elevernas 

kunskapsutveckling och det är genom språket denna kunskapsutveckling sker. Förutom 

att lärarna bör ta hänsyn till elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter nämns även 

lärarnas förhållningssätt som en viktig komponent i språk- och kunskapsutvecklingen. 

Lärares attityd till andraspråkselever bör vara positiv och de bör se flerspråkighet som en 

tillgång och inte ett hinder. Det är betydelsefullt för elevernas språkutveckling om lärarna 

som undervisar elever med annat modersmål har goda kunskaper om vad det innebär för 

eleverna att lära på ett andraspråk. Lärarna måste ha kunskap om hur och varför man 

arbetar språkutvecklande och på så vis vara medvetna om vad som är verkliga 

språksvårigheter och vad som är brister i elevernas förståelse av sammanhang och 

begrepp (Löthagen m.fl., 2012). 

 

Skolinspektionen (2010) menar även att lärare bör ha höga förväntningar på sina elever 

eftersom detta har visat sig vara en framgångsfaktor för elevernas prestationer i skolarbete 

samt även för deras motivation. Inspektionen trycker i sin rapport även på att det är av 

vikt att skolan har kontakt med de flerspråkiga elevernas vårdnadshavare och informerar 

dem om skolans mål och arbetssätt för att stödja deras barns kunskapsutveckling. På så 

sätt kan vårdnadshavare enklare stödja och motivera sina barn. Löthagen m.fl. (2012) 

skriver även att det är av stor vikt att lärare inte förenklar undervisningen i svenska som 

andraspråk utan ger eleverna möjlighet till kognitiva utmaningar där deras tankar 

utmanas. Författarna menar även att svenska som andraspråk är ett viktigt ämne med en 

egen kursplan och det krävs att ämnet får högre status bland såväl lärare som elever och 

föräldrar. Ämnet kan få högre status menar författarna genom att stärka lärares roll i 

svenska som andraspråk genom att satsa på mer utbildning inom området.  

 

Modersmålet är även av stor vikt för nyanlända elevers lärande, på grund av att eleverna 

redan börjat utveckla en förståelse och kunskap. Genom att eleverna befäster kunskap på 

sitt modersmål kan det skapa en väg till nytt lärande på andraspråket, i detta fall svenska 

(Skolinspektionen, 2010).  
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3.2.1 Vad kännetecknar inte ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?  

Språket anses vara den viktigaste komponenten i språk- och kunskapsutvecklingen och 

det kan finnas brister med att arbeta med vissa läromedel, verktyg samt vissa arbetssätt. 

Löthagen m.fl. (2012) menar att det kan vara förödande att lämna en andraspråkselev 

framför ett läromedel utan stöttning. Det gynnar inte språk- och kunskapsutvecklingen. 

Författarna menar även att detta gäller digitala läromedel och att lämna en 

andraspråkselev som inte har det svenska språket ännu framför en dator är lika olämpligt. 

Det är svårt att se vad som är relevant kunskap när eleven inte kan språket till fullo och 

läraren inte kan vara där och stötta. 

 

Det är visserligen sant att internet, liksom övrig datorbaserad teknik, kan bidra till att göra 

undervisningen mer kontextrik och varierande, men det är viktigt att den inte blir ett mål 

i sig och att man tror att läraren i vissa fall kan ersätta datorn och andra digitala medel. 

(Löthagen, m.fl. 2012, s. 93) 

 

Det krävs att elever inte lämnas ensamma framför läromedel och verktyg då läraren går 

miste om den interaktion som behövs för att se om eleven tagit till sig syftet och 

kunskaperna uppgiften kräver. Detta gäller även övriga läromedel där kommunikationen 

inte är lika tydlig. Författarna menar även att det individuella arbetet eleverna utför i 

arbetsböcker oftast inte heller bidrar till språk- och kunskapsutvecklingen då böckerna 

oftast är utformade till att eleven ska arbeta självständigt. Uppgifterna är till stor del 

utformade på det sätt att eleven ska klara uppgifterna utan stöttning och hjälp, vilket leder 

till att lärarna inte ser själva kunskapsutvecklingen. Många övningar är rutinuppgifter där 

eleverna ska fylla i, vilket kan leda till att eleverna lär sig strategier som är felaktiga men 

som fungerar för att eleven ska ta sig vidare i läroboken. Interaktionen försvinner i och 

med arbete med sådana läromedel menar Löthagen m.fl. (2012). Saknas kommunikation 

när en elev läser en text till exempel är det svårt för läraren att ta reda på om eleven 

faktiskt förstår vad den läser och tar till sig kunskaper. (Löthagen m.fl., 2012). Då 

lärplattan även används som ett läromedel är det också av vikt att lärare är där och stöttar 

och har uppsikt över vad eleverna arbetar med. Lämnas eleverna ensamma vid lärplattan 

kan denna kommunikation mellan lärare och elev försvinna vilket kan innebära att eleven 

inte tar till sig eller utvecklar de kunskaper som applikationens syfte är till för. Lärplattor, 

precis som datorer, kan som Löthagen (2012) menar bidra till en mer varierande och 

kontextrik undervisning, men det är väsentligt att inte dessa digitala medel blir ett mål i 

sig.  

3.2.2 Modeller och teorier 

I forskningen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt finns ett flertal modeller om 

hur språkutvecklande arbetssätt kan bedrivas. Bland dessa modeller finns bland annat 

“Cummins fyrfältare” (Löthagen, m.fl., 2012). Nedan följer en förklaring av Cummins 

fyrfältare som anses kunna vara lärare till hjälp att arbeta med språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning. 
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Den kanadensiska språkforskaren Jim Cummins har skapat en matris som lärare kan 

använda som stöd i planeringen i språk- och kunskapsutvecklingen. Denna matris kan 

hjälpa och stödja lärare att värdera och bestämma de kognitiva och språkliga krav som 

ställs i och med olika arbetsuppgifter. Lärarna kan med hjälp av matrisen anpassa 

undervisningen i klassen efter alla elevers förutsättningar. Det finns två faktorer menar 

Cummins som påverkar andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling, den 

kognitiva svårighetsgraden och graden av situationsberoende. Den kognitiva 

svårighetsgraden menar Cummins är den tankemässiga insats som krävs för att göra en 

uppgift. Denna svårighetsgrad varierar mellan hög och låg. Den andra faktorn kallas för 

situationsberoende och begreppet innebär hur mycket hjälp man kan få av kontexten för 

att förstå. Är en uppgift situationsberoende och även ligger på en låg kognitiv 

svårighetsgrad, får eleverna väldigt mycket hjälp av situationen runt omkring för att klara 

av och förstå uppgiften. Cummins menar att för att eleverna ska få bästa möjliga språk- 

och kunskapsutveckling behöver eleverna få undervisning som går från fält A till B och 

slutligen till fält C. För andraspråkselever är B-fältet särskilt viktigt (Löthagen m.fl., 

2012).  

 

 
Bild 1. Mall tagen ur Framgång genom språket (Löthagen m.fl. 2012, s. 60) 

 

Cummins pekar på att det finns en risk att andraspråkselever får undervisning i skolan 

som ligger på en alldeles för låg kognitiv nivå på grund av att de ännu inte behärskar 

språket. Om lärarna inte vet hur de ska anpassa sin undervisning för att nå 

andraspråkseleverna kan det hända att lärarna sänker undervisningskraven och förklarar 

för mycket, vilket kan leda till elevers ointresse. En annan risk menar Cummins är att 

läraren lägger undervisningen på en för hög och abstrakt nivå till att börja med och på så 

sätt tappar eleverna intresse och fokus. Cummins fyrfältare visar hur undervisningen hela 
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tiden ska ”röra sig” och gå från det konkreta till det abstrakta, från det som är vardagsnära 

till det som är vetenskapligt samt från talspråk till skriftspråk (Löthagen, m.fl., 2012). 

 

3.3 Litteracitet 
Begreppet litteracitet har utvidgas under en längre tid och begreppets innebörd har 

kommit att förändras över tid. Tidigare handlade begreppet enbart om läsning och 

skrivning. Sedan kom även det muntliga språket att ingå i begreppet. Även multimodala 

texter har kommit att ingå i begreppet litteracitet där man blandar text och bild 

tillsammans (Fast, 2008). 
 

Det mer traditionella sättet att se på litteracitet har som tidigare nämnt enbart fokuserat 

på förmågan att läsa och skriva. Därmed ansågs litteracitet tidigare behandla den enskilda 

individen istället för den sociala verksamhet där individen praktiserar sitt läsande och 

skrivande menar forskarna Makin och Jones Diaz (Fast, 2008). Diaz och Makin menar att 

detta sätt att betrakta litteracitet är snävt då det traditionella sättet innebär att det begränsar 

förståelsen att se på barns läs- och skrivundervisning. De två forskarna menar att 

litteracitet är ett arbete som är komplext och som konstant pågår under lässituationen. 

3.3.1 Litteracitet ur ett sociokulturellt perspektiv 

De amerikanska forskarna Lanshear och Knobel menar att litteracitet alltid måste referera 

till ett specifikt sociokulturellt förhållningssätt (Fast, 2008). De menar att litteracitet sett 

ur ett sociokulturellt perspektiv handlar om sociala praktiker. Litteracitet hänger ihop med 

sociala, institutionella och även kulturella relationer och kan förstås när de återfinns i 

kulturella, sociala och historiska sammanhang. 
 

Fast (2008) citerar Roger Säljö som även menar att litteracitet behandlar mer än att 

avkoda ord och sträcker sig bortom den tekniska färdigheten. Säljö menar också att 

litteracitet handlar om att kunna dra slutsatser, att göra associationer, koppla det man läser 

till övriga världen och sammanhang och även att kunna förhålla sig kritisk. Förmågan att 

kunna dra slutsatser ur en text och göra egna associationer och koppla det till tidigare 

erfarenhet är viktigt menar även Säljö. Detta menar forskare kallas för critical literacy. 

Fast (2008) citerar i sin bok åtta punkter av David Barton där han definierar vad begreppet 

litteracitet innebär. Vi har valt att förklara tre punkter närmare då vi anser att dessa är av 

vikt för kommande avsnitt. I första punkten menar Barton som tidigare nämnt att 

litteracitet är en social aktivitet och att litteracitet är något människor gör, tillsammans 

med andra eller på egen hand. Litteracitet utövas vid en speciell tidpunkt, på en specifik 

plats och för ett speciellt ändamål. Den andra punkten menar Barton behandlar att 

människor har olika typer av litteracitet kopplade till sina liv, exempelvis skolan, arbetet 

och hemmet. Den tredje och sista punkten är att litteracitet alltid även har en social 

historia. Den ingår alltid i ett socialt sammanhang, på en viss tid och plats. En annan 

aspekt litteracitet hänger ihop med är ekonomi. Tidigare var det skillnad på barn som 

hade böcker hemma och inte, så kan det även vara idag. Idag har tekniken fått större inslag 

i hemmet och på så vis kan det göra stor skillnad om ett barn har tillgång till dator och 

annan teknik (Fast, 2008)  
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Litteracitetsutvecklingen innebär mer än att avkoda ord och hör samman med språk- och 

kunskapsutvecklingen. Då litteracitet även innefattar läs- och skrivförmågan är det viktigt 

att lärare arbetar med litteracitetsutvecklingen i svenska som andraspråk och även skolans 

andra ämnen. Genom att eleverna arbetar med litteracitet på ett språk- och 

kunskapsutvecklande sätt stärks elevernas utveckling. Lärplattor går att arbeta med vid 

arbetet med litteracitet, och beroende på hur man gör detta går det att arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande.  

 

3.4 Sammanfattning av bakgrund 
Svenska som andraspråkselever står inför många utmaningar i det svenska samhället och 

skolan. Dessa utmaningar innefattar att lära sig ett språk och samtidigt ämneskunskaper. 

Språket innefattar dessutom flera aspekter de ska lära sig, det formella språket, 

skolspråket, och det informella språket vilket också kallas vardagsspråket. Thomas & 

Collier (1997) menar att det kan ta flera år för en andraspråkselev att lära sig ett språk. 

Förutom att eleverna ska ta till sig de språk- och kunskapsmässiga kunskaperna kommer 

de även i kontakt med kulturella skillnader och normer som existerar i skolan. Ämnet 

svenska som andraspråk anses vara ett diffust ämne och undervisningen utformar sig olika 

på skolor. Ämnet anses även ha låg status vilket är problematiskt.  

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt menar Skolinspektionen (2010) gynnar 

elevernas inlärning. Dock finns det brister i hur lärare arbetar språk- och 

kunskapsutvecklande då skolpersonal har bristande kunskaper om elevernas bakgrund 

och erfarenheter. Skolinspektionen (2009) hänvisar även till att personal ofta går miste 

om de kunskaper eleverna redan bestitter, vilket är problematiskt. Läromedel används 

flitigt i skolan menar Holmegaard och Wikström (2004) och det är viktigt att lärare 

analyserar läromedel och texter innan de tas in i undervisningen. Då även lärplattan blivit 

ett läromedel i dagens skola bör den analyseras. Läromedel bör inte heller stå för sig själv 

utan någon form av stöttning och/eller interaktion av lärare då det inte anses vara språk- 

och kunskapsutvecklande. En matris lärare kan följa för att planera och stödja 

undervisningen är Cummins fyrfältare. Denna modell är utformad för att användas som 

stöd i arbetet med språk- och kunskapsutvecklingen. Med hjälp av matrisen kan lärare 

anpassa undervisningen individuellt och värdera om uppgifterna eleverna ska arbeta med 

är tillräckligt utmanande för eleverna.  

 

Litteracitet är ett brett begrepp som tidigare enbart fokuserade på läsning och skrivning. 

Begreppet innefattar även sociala praktiker sett ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Litteracitet är en aktivitet som människor gör, tillsammans med andra eller på egen hand 

med olika medel. I skolan kan litteracitet innebära att elever arbetar med läromedel som 

exempelvis lärplattor.  
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4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras forskning kring lärplattan och arbetet med litteracitet samt 

lärares och elevers attityder kring lärplattan. Forskningen behandlar även lärares 

utbildningsnivå i svenska som andraspråk och flerspråksperspektivet på dagens 

lärarutbildningar samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  

 

Följande forskning är hämtad från databasen ERIC(EBSCOhost), samtliga av artiklarna 

har genomgått peer reviewed och finns i fulltext. Sökorden som användes var; ICT*, 

iPad*, teaching*, attitudes*, literacy*, elementary school*, scaffolding*, language 

development*. 

 

4.1 Lärplatta som pedagogiskt verktyg  

Många forskare argumenterar för att lärplattan kan vara ett värdefull pedagogiskt verktyg 

att använda sig av med barn i de yngre åldrarna, gällande både språk- och 

kunskapsutvecklingen samt litteracitet. 

 

I en studie av Beschorner och Hutchison (2013) undersöktes lärplattan som ett verktyg 

vid arbetet med litteracitet hos yngre barn i förskola. Studien utfördes som en kvalitativ 

fallstudie och data samlades in genom observationer, intervjuer och elevernas digitala 

arbete. I studien undersöktes två klassrum med 35 förskolebarn och studien pågick under 

en sjuveckorsperiod. Lärarna blev tilldelade sex lärplattor och forskarna valde ut 

applikationer som användes då lärarna inte var bekanta med användningen av lärplattan. 

Applikationerna som valdes ut behandlade problemlösning, beslutsfattning och hade hög 

interaktivitet och krävde läsning, skrivning, lyssnande och/eller tal. I studien användes ett 

flertal applikationer som kunde förse barnen med tillfällen att involvera sig med 

litteracitet. Lärplattan användes i olika kontexter i klassrummet. Barnen använde  

lärplattan både individuellt och i grupp.  

 

Sammanfattningsvis fann Beschorner och Hutchison (2013) i sin studie att Ipads och 

övriga lärplattor kan användas på ett flertal sätt som ett verktyg att stötta lärandet med 

litteracitet med barn i yngre åldrar. Lärarna som intervjuvades i studien ansåg även att 

barnen blev bättre på att samarbeta och kommunicera med varandra när de arbetade med 

en Ipad. När barnen använde iPaden individuellt engagerade de sig ändå i meningsfulla 

konversationer med varandra. Ofta när barnen arbetade i par med surfplattan gav de 

varandra förslag och idéer på hur de kunde lösa problem och hjälptes åt. Lärarna menade 

därför att barnen visade prov på mognad när de turades om.  

 

Neumann och Neumann (2014) skriver även om fördelarna med att yngre barn använder 

sig av lärplattor i utvecklingen av litteracitet. Författarna menar att i och med att lärplattor 

blir allt mer populärt går lärplattorna att använda som ett verktyg i arbetet med litteracitet, 

och stötta barnen i läsningen och skrivning. I sitt resultat finner författarna att lärplattan 

kan vara ett bra verktyg att arbeta med, med barn i yngre åldrar. De menar att lärplattan 

kan spela en viktig roll i den tidiga litteracitetsutvecklingen om lärplattan används på rätt 

sätt så barnens läs- och skrivutveckling främjas. Författarna påpekar även i sin artikel att 

det är beroende på hur lärplattan används som den kan gynna litteracitetsutvecklingen. 
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Det är väsentligt menar Neumann och Neumann att föräldrar och pedagoger stöttar och 

väljer ut applikationer av kvalité för att stödja litteracitetsutvecklingen. Applikationerna 

bör analyseras och väljas ut noga till det arbete som applikationen är tänkt för. 
 

Ahmed och Nasser (2015) skriver i en artikel om fördelarna med att implementera Ipads 

i engelska som andraspråksundervisningen. Författarna menar att dagens ungdomar växer 

upp i en teknologisk värld och som lärare är det viktigt att ta hänsyn till detta och använda 

sig av teknologin i sin undervisning. Syften med artikeln är att påvisa hur lektioner kan 

bli mer effektiva genom att använda lärplattor för att öka elevers motivation och 

engagemang i engelskundervisningen. Författarna menar att lärplattan är ett effektivt 

medel att använda i undervisningen, men då är det av vikt att lärarna är medvetna om hur 

lärplattan fungerar och vilka applikationer som bör användas. Författarna trycker på att 

det är av vikt att lärarna lär sig använda och navigera lärplattan samt ha ett syfte till varför 

den används så att den inte används bara för sakens skull. Applikationerna bör noga väljas 

ut, analyseras och användas till ett specifikt syfte i undervisningen.  

 

I en malaysisk studie av Melor Md Yunus m.fl. (2013) valde forskarna att undersöka både 

för- och nackdelarna med att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i 

engelska som andraspråksundervisningen. Författarna menar i sin artikel att det redan 

fanns ett flertal artiklar om fördelarna IKT och menar därför att det behövs mer om de 

negativa aspekterna av att använda sig av IKT i andraspråksundervisningen med 

inriktning på läsning och skrivning. 23 stycken engelsklärare blev intervjuade och det var 

en kvalitativ intervjustudie. I sitt resultat fann forskarna att det finns ett flertal positiva 

aspekter med att implementera IKT i engelska som andraspråksundervisning, så som 

elevers ökade motivation, att IKT underlättade elevernas inlärningsprocess och även 

kunde bidra till att förbättra elevernas ordförråd. De negativa aspekterna menar 

författarna visade sig vara att det var svårt att kontrollera eleverna i klassrummet när man 

implementerade IKT och även att eleverna blev för distraherade ibland. Lärarna i studien 

menade också att eleverna började använda sig av mer förkortningar i skrivuppgifter. 

Sammanfattningsvis menar författarna att det är viktigt att även ta hänsyn till de negativa 

aspekterna som kan uppstå av att använda sig av informations- och 

kommunikationsteknik i undervisningen. 

 

4.2 Attityder kring lärplattan 

I en turkisk studie av Görhan m.fl. (2014) undersöktes elevers attityder och ängslan inför 

att implementera lärplattor i skolan. Syftet med studien var att undersöka elevernas 

uppfattning kring att använda lärplattor som ett verktyg i lärandeprocessen. Totalt 939 

elever deltog i studien från åtta grundskolor runt om i Turkiet. Data samlades in genom 

elevenkäter. Sammanfattningsvis visade studiens resultat att eleverna som deltog i studien 

var positivt inställda till att använda lärplattan i lärandet. I studien undersöktes även 

elevers ängslan och oro inför att börja arbeta med en lärplatta, vilket visade sig bland de 

deltagande ha ganska låga resultat. Elever som tidigare använt sig av lärplatta var överlag 

mer positiva till att arbeta med lärplatta som ett verktyg i undervisningen. Forskarna 

menar därför att elever bör lära sig hantera en lärplatta och bli van med den innan den 

implementeras i undervisningen. 
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Johnson (2013) undersökte i en studie speciallärare och lärarassistenters attityder i 

grundskolan kring lärplattan som verktyg i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 12 

lärare och assistenter arbetade med lärplattan som verktyg under en åtta-månadersperiod 

med sina elever. Data samlades sedan in genom enkäter med lärarna och assistenterna. 

Speciallärarna och assistenter blev uppmuntrade att använda sig av lärplattor och 

utvecklade utbildningsplaner för elever i behov av särskilt stöd att arbeta med lärplattor i 

undervisningen. Sammanfattningsvis visade Johnsons (2013) studie att speciallärarnas 

och assistenternas attityder kring att använda lärplattor som verktyg med elever i behov 

av särskilt stöd var väldigt positivta. Speciellt lyckat var arbetet med elever med autism, 

koncentrationssvårigheter och elever med begränsad motorik. Speciallärarna och 

assistenterna använde främst lärplattorna i arbetet med språk och litteracitet, men menade 

även att lärplattan var användbar i matematikundervisningen. Elevernas ökade motivation 

var det som de deltagande såg främst skillnad på. Planeringen underlättades även menade 

lärarna och assistenterna och menade att lär-plattorna kan komma att underlätta den 

individuella planeringen för eleverna.  

 

4.3 Lärares utbildningsnivå 
På uppdrag av regeringen gjorde Skolinspektionen (2010) en kvalitetsgranskning där man 

undersökte förskolor och skolors insatser för språk- och kunskapsutveckling. 21 förskolor 

och lika många skolor undersöktes i olika kommuner. I resultatet av granskning framkom 

ett flertal brister hos skolorna och förskolorna gällande språk- och kunskapsutveckling. 

En brist som påvisades i granskningen var att det saknades lärare med gedigen utbildning 

för att undervisa i svenska som andraspråk. I skolorna som granskades fanns i många fall 

endast någon enstaka lärare som hade mer än 5 högskolepoäng i ämnet. På en del skolor 

hade man satsat på en allmän kompetens bland lärare i svenska som andraspråk och där 

hade alla lärare 5 hp i ämnet. Granskningen visade även att det saknas kompetens i hur 

man ska arbeta språk- och kunskapsutvecklande med elever med annat modersmål än 

svenska. Skolinspektionen menar att mot bakgrund av bristerna som framkommit i 

granskningen finns det stora behov av lärare med en mer omfattande utbildning inom 

ämnet svenska som andraspråk. 

 

Carlson (2009) gjorde tillsammans med Rabo en undersökning av flerspråkighet och 

andraspråksperspektiv på lärarutbildningar. De besökte lärosäten för att undersöka hur 

resonemang kring de två begreppen skedde inom det allmänna utbildningsområdet, AUO. 

Carlson genomförde en fältstudie där hon följde en ny grupp lärarstudenter fram till 

examen. Carlson beskriver i artikeln att lärarutbildningarna saknar diskussioner kring 

flerspråkighet och andraspråksperspektivet. En utredning av lärarutbildningen har visat 

att det finns en snäv inställning till flerspråkighet och andraspråksperspektivet. Det har 

även framkommit att det saknas riktlinjer i de nationella styrdokumenten, vilket i sin tur 

leder till att det på lokal nivå saknas ett andraspråksperspektiv i utbildningen. Även 

flerspråkighet försvinner och lyfts inte fram som en kompetens då det finns brister i de 

nationella styrdokumenten. Språkvetare hänvisar gång på gång till att Sverige idag är 

mångkulturellt och det samma gäller skolan. Det är därför viktigt att nyexaminerade lärare 
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har både teoretisk och metodisk kunskap om vad det innebär att lära sig ett nytt språk 

samt hur det är att lära sig ett andra språk. Med andra ord bör alla lärare ha en 

språkkompetens, kunskaper inom ett andraspråksperspektiv. Vad som framgått i 

undersökningen är att svenska är en norm på lärarutbildningarna, majoriteten av 

utbildningen hålls på svenska. Avsaknaden av diskussioner inom flerspråkighet och 

andraspråk kan leda till att nyexaminerade lärare utan kunskaper inom flerspråkighet och 

andraspråksperspektivet stöter på problem i undervisningen med flerspråkiga elever. De 

nyexaminerade lärarna kan vid mötet med flerspråkiga elever inte se möjligheterna utan 

bara svårigheterna. Lärarens utbildning och kompetens är viktig för att stärka elevernas 

språkliga och intellektuella kompetens. Det efterlyses kompetent personal och ledning 

inom skolan som har kunskap om flerspråkighet. Av den anledningen måste perspektivet 

vara en utgångspunkt i utbildningen. 

 

4.4 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
Lucero (2013) utförde en studie som undersökte hur lärare använde sig av språklig 

stöttning vid genomgångar i undervisning av andraspråkselever för att få en akademisk 

språkutveckling. Undersökningen följde 3 lärare och deras 27 elever under ett skolår. 

Skolan där undersökningen genomfördes hade DL-undervisning vilket innebär att de 

utförde dubbelspråkig undervisning i spanska och engelska. Skolan som undersökningen 

utfördes på hade med andra ord andraspråkselever. Studien utfördes genom observation 

där forskaren deltog. Forskaren tillbringade cirka 27 timmar i klasserna under läsåret 

fördelat på tre klasser. Observationerna spelades in som ljudfil och transkriberades sedan 

i sin helhet för analys. Det gjordes även fältanteckningar under lärarnas genomgångar, 

främst när instruktionerna berörde akademiskt språk. 

 

Resultatet visar att alla tre lärarna använde sig av språklig stöttning på både mikro- och 

makronivå. På individnivå (mikronivå) använde läraren sig av ett mer vardagligt språk 

och introducerade de akademiska termerna för att eleven skulle uppnå förståelse. I ett av 

klassrummen använde sig läraren av modersmålet i detta fall spanska för att stötta 

eleverna, dock kan denna typ av stöttning försvåra utvecklingen om eleverna var äldre 

eller mer vana andraspråksanvändare. Makronivån handlar mer om att läraren ställer 

högre krav då eleven befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Den liknar 

mikronivån men i makronivån handlar det mycket om att dela upplevelser och utveckla 

kunskap. Sist påpekar forskaren även ’Conversation as performance’ där läraren ger 

instruktioner till individer i gruppsituationer. Dessa instruktioner sker genom språklig 

stöttning i akademiskt språk. Vid dessa genomgångar talar läraren med hela gruppen och 

stöttar på så vis varje individ för att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för det 

akademiska språket. Genom denna typ av stöttning ger läraren även eleverna möjlighet 

att stötta varandra.  

 

Spilt m.fl. (2014) har genomfört en långtidsstudie där de undersökte samband relaterade 

till utveckling mellan lärare och elevers relation och barns receptiva språkkunskaper. 

Undersökningen utfördes på barn som befann sig i slutet av förskolan fram till de tidigare 

skolåren. De undersökte samtidigt förändringarna i de ömsesidiga samspelen och de 
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kontrollerade även barnens beteende. Deltagarna i studien var barn, föräldrar och lärare, 

antalet deltagare var totalt 4 983. Barnen var i åldrarna 4–5, 6–7 och 8–9. Relationen 

elev–lärare bedömdes av läraren själv och rapporterades i olika nivåer. Resultatet visade 

att den receptiva språkutvecklingen till viss del påverkas av relationen mellan lärare och 

elev. Studien visade inte bara att en nära relation mellan lärare och elev påverkade den 

receptiva språkutvecklingen utan även att de elever som hade ett mer utvecklat språk fick 

bättre kontakt med sin lärare. I motsats till de elever som hade ett mindre utvecklat 

receptivt språk och därmed inte fick samma nära kontakt.  

 

4.5 Sammanfattning av forskning 
Forskningen om lärplattan visar att lärplattan kan vara ett effektivt medel i skolan och 

användas i arbetet med litteracitet. Forskningen som berör lärplattor har visat att det är 

viktigt att lärplattorna används på ett visst sätt och har ett syfte för att användningen ska 

bli så effektiv som möjligt. Beschorners och Hutchisons (2013) studie visade att lärarna 

ansåg att eleverna blev bättre på att samarbeta och kommunicera då de arbetat i par med 

lärplattor med varandra.  

 

Det många forskningsartiklar pekar på är att lärplattan kan motivera och engagera 

eleverna. Det som också framkommer är att det är av stor vikt att lärare är bekanta med 

applikationer och vet hur dessa fungerar för att kunna använda sig av lärplattan i sin 

undervisning. Forskningen om de negativa aspekterna med lärplatta och IKT är däremot 

svårare att finna. En av artiklarna ovan nämner detta som ett problem och beskriver i sin 

studie även undersökt de negativa aspekterna med att implementera IKT i 

andraspråksundervisningen. De negativa aspekterna menar författarna i artikeln kan vara 

att eleverna blir svårare att kontrollera samt börjar använda sig av moderna förkortningar 

i skrivuppgifter. Forskningen visar även att lärarnas utbildningsnivå i ämnet svenska som 

andraspråk är låg överlag och det behövs lärare med mer omfattande utbildning i ämnet. 

Forskningen påvisade även att det överlag saknas kunskaper om hur lärare bör arbeta 

språk- och kunskapsutvecklande samt att det saknas ett flerspråksperspektiv på 

lärarutbildningarna. Studierna kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt visar att 

lärarnas stöttning och relation till eleverna är viktiga för språk- och 

kunskapsutvecklingen. Men även att elever med en högre språklig kompetens skapar en 

bättre relation med sin lärare än de som inte är fullt lika utvecklade i sin språkanvändning.    
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5. Metod 
Den metod vi valt att använda oss av är kvalitativ intervju. En kvalitativ intervju ansåg vi 

vara det främsta sättet att samla in data för vår intervjustudie. Då vi ville ha så ärliga och 

raka svar som möjligt ansåg vi att en kvalitativ intervju skapade dessa möjligheter. 

 

5.1 Kvalitativ intervju 

Som tidigare nämnt har vi i vår studie valt att använda oss av kvalitativ intervju. Enligt 

Trost (2010) utmärks kvalitativa intervjuer av enkla och raka frågor som ställs till 

informanten för att sedan förhoppningsvis få komplexa och innehållsrika svar. Frågorna 

till informanten ska vara bestämda på förhand, vilket gör intervjun semistrukturerad 

(Dalen, 2015). Semistrukturerade intervjuer innebär även att ämnet är bestämt på förhand 

och i vårt fall handlar det om lärplattan som verktyg vid språk- och kunskapsutvecklande 

arbete samt litteracitet med inriktning på läs- och skrivutvecklingen med svenska som 

andraspråkselever.  

5.1.1 Inspelning av intervjuer 

Intervjuerna spelades in med ett intervjuprogram via mobiltelefon. Att spela in 

intervjuerna ger ett flertal fördelar. Bryman (2011) beskriver dessa fördelar som bland 

annat är att det underlättar analysen och gör den mer noggrann, forskaren kan upprepa 

intervjuerna flera gånger och även människans minne förbättras samt att omedvetna 

tolkningar kan kontrolleras. Genom att spela in intervjun kan den som intervjuar fokusera 

på det som informanten berättar istället för att anteckna (Bryman, 2011). Samtliga 

informanter fick information om att intervjuerna skulle spelas in samt att de kommer att 

raderas omgående efter transkribering av etiska skäl.  

 

5.2 Genomförande 

Då informanterna fått information via mejl angående studien bokades intervjuer in. 14 av 

30 lärare valde att ställa upp på att bli intervjuad. Intervjuerna skedde på plats på 

grundskolorna och skedde i klassrumsmiljö/arbetsrum. Intervjuerna tog mellan 10 och 35 

minuter. Lärarna blev inspelade via telefon och en av intervjuarna antecknade under 

intervjuernas gång som en försäkran om inspelningen skulle försvinna.Efter 

transkriberingen raderas inspelningarna av intervjuerna för att säkerställa att intervjuerna 

inte användes på annat sätt.  

 

5.3 Urval 

I studien har vi valt att intervjua lärare i grundskolans tidigare år, F-3 och dessa lärare 

undervisar elever som inte har svenska som modersmål. De tre skolorna som valts ut till 

studien ligger i en stad i Mellansverige. Lärarna som ombads delta i studien arbetar på 

två av de tre tillfrågade skolorna. Samtliga lärare arbetar på lågstadiet och tillhör två olika 

arbetslag. Informanterna  har olika lång yrkeserfarenhet samt olika utbildningar. Skolorna 

valdes ut på grund av att de ligger i segregerade områden där majoriteten av eleverna har 

ett annat modersmål än svenska. Informanterna har lärplattor och andra digitala medel till 

sitt förfogande på de skolor de arbetar på. 
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5.4 Analys av data och transkribering 

Den analysform vi valt är kvalitativ och efter varje intervju transkriberades den data som 

samlats in under intervjun. Transkribering innebär att intervjun skrivs ut ordagrant, 

forskaren ska skriva så noga som möjligt och skriva precis det som sades under intervjun. 

Det finns dock några undantag som inte kräver att man skriver ut ordagrant och dessa kan 

vara att informanten upprepar sig eller hummar. Dessa delar behöver inte finnas med i 

utskriften. Vid transkribering finns det fler viktiga punkter att ha i åtanke. Några av dessa 

är att man ska markera vem som säger vad, varje replik ska stå på en ny rad samt att varje 

transkribering bör ha namn på både intervjuaren och informanten och datum med mera. 

Transkriberingen ska vara skriven på standardsvenska. Analysen av data som samlas in 

under studien börjar redan vid transkribering (Limbach, 2006, s. 32-33). Analys av 

kvalitativa data tar mycket tid av den anledningen att den ofta grundar sig fältstudier av 

olika slag så som observationer eller intervjuer. Kvalitativ analys är ofta mer personlig då 

det är samma person eller personer som samlat in informationen som sedan analyserar 

den. Det finns två typer av kvalitativ analys, dessa är helhetsanalys och delanalys 

(Halvorsen, 1992). Analysen bestod av båda delarna då vi först gjorde en helhetsanalys 

och noterade teman som var genomgående för varje intervju. När vi sedan läste igenom 

varje och hittat teman delade vi upp svaren och skapade diagram utifrån informanternas 

svar. 

 

5.5 Etiska aspekter 

Vid kvalitativ intervjuforskning finns det en rad etiska aspekter som bör övervägas. Dessa 

överväganden berör informanten och den som utför intervjun och sker både innan, under 

och efter intervjun är utförd (Dalen, 2015). Vi har tagit hänsyn till följande aspekter vid 

insamling och bearbetning av data till studien. Dessa aspekter är: 

 

Krav på samtycke – Informanten har utan påtryckningar valt att delta i intervjun och 

delgetts all information om vad deltagandet i intervjun innebär. Under tidens gång om 

innehållet i forskningen förändras bör forskaren göra ett övervägande om ny information 

till informanten ska skickas ut (Dalen, 2015). 

 

Informationskrav – Krav på information innebär att informanten ska upplysas om 

forskningen, hur den är uppbyggd, vad syftet är med dess utförande, vilka metoder som 

används och vilka följder eller/och risker forskningen har. Informanterna ska även få 

information om forskningshuvudman, att det är frivilligt att delta samt att de får avbryta 

sin medverkan (Dalen, 2015). 

 

Krav på konfidentialitet – Följande punkt innefattar att informantens uppgifter är 

sekretessbelagda och dennes identitet ska förvaras utom insyn av utomstående personer. 

Forskarna måste även reflektera över det innehåll de väljer att publicera, innehållet får 

inte på något vis gå att spåra tillbaka till informanten eller dess arbetsplats. Därför är det 

av stor vikt att forskaren vid en inspelningsintervju raderar innehållet omgående efter 
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transkribering. Informanten ska få all information om konfidentialiteten redan vid första 

informationsbrevet (Dalen, 2015). 

  

Nyttjandekrav – Innebär att det material som samlas in endast får användas i 

forskningssyfte och inte för något annat ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

5.6 Metoddiskussion 

Under intervjuerna deltog båda intervjuarna, en av dem antecknade informanternas svar 

om inspelningen på något vis inte skulle gå att använda. Detta kan ha försatt 

informanterna i underläge, vilket i sin tur kan ha lett till mindre självsäkra svar. 

Inspelningen av intervjuerna kan ha skapat en oro hos informanterna. Detta märkte vi av 

då samtalet blev mer naturligt efter att inspelningen avslutats. Informanterna uttryckte 

många intressanta saker efter att intervjun var över. Intervjuerna anpassades efter 

informanternas schema och det fanns en viss tidsbegränsning för studien vilket också kan 

ha påverkat resultatet. Något annat som kunde påverkat resultatet var om informanterna 

fått frågorna på förhand innan intervjuerna utfördes. Fler skolor kunde inkluderats om 

tidsbegränsningen varit annorlunda. Resultatet kunde även ha påverkats om informanter 

från skolor i olika områden deltagit i studien. Grundskolorna som informanterna arbetar 

på liknar varandra då majoriteten av eleverna har svenska som andraspråk. Resultatet 

hade troligtvis blivit annorlunda om lärare från skolor med mer resurser tillfrågats och 

deltagit i studien. 
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6. Resultat 
 

De 14 informanterna som ombads att delta i studien deltog i intervjuerna och ingen valde 

att avvika eller avbryta intervjuerna. Nedan kommer resultatet att redovisas genom en 

analys av informanternas svar samt redovisas via tabeller. Några citat kan vara 

censurerade på grund av etiska aspekter.   

 

6.1 Lärares användning av digitala läromedel 

Alla lärare som deltog i studien använde på ett eller annat sätt digitala medel i sin 

undervisning i ämnet svenska som andraspråk. De medel som användes var datorer, 

lärplattor, dokumentkamera, smartboard samt projektor/kanon. De digitala medel som 

användes främst var datorer samt lärplattor enligt deltagarnas intervjusvar. 

 

Hur mycket lärarna använde sig av digitala medel varierade beroende på lärare, deras 

ålder samt tillgången till digitala medel på arbetsplatsen. De flesta lärare uttryckte under 

intervjuerna att de önskade att det fanns mer tillgång till lärplattor och menade  att det var 

en av största orsakerna till hur ofta och flitigt lärplattorna användes. 

  

 
Tabell 1. Följande tabell visar informanternas svar på frågan ”Har ni i arbetslaget fört något resonemang 

kring användningen av lärplattor?”. 

 

I tabellen ovan redovisas informanternas svar på frågan ”Har ni i arbetslaget fört något 

resonemang kring användningen av lärplattor?”. Stapeln ”Ja, applikationer” innebär att 

informanterna fört ett resonemang i arbetslaget kring vilka applikationer som ska finnas 

på lärplattorna. ”Ja, fler lärplattor” innebär att ett resonemang förts kring antalet lärplattor 

på arbetsplatsen, i detta fall att de ville ha fler. Många lärare nämner att man i arbetslaget 

har diskuterat vilka applikationer som är bra, de har provspelat dem och sedan utvärderat 

vilka som ska användas i undervisningen. 8 lärare svarar att de resonerat främst kring 

applikationer och 2 lärare nämner att man diskuterat att det behövs fler lärplattor till 

undervisningen. 
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Några lärare säger även att något djupare resonemang kring användningen av lärplattan 

som verktyg för verksamheten inte har förts. En informant svarar på frågan om 

resonemang såhär: 

 

Citat 1. 

Ja, alltså det har vi väl gjort. Alltså vi pratar lite sådär. Inte att vi har lagt upp någon plan 

om hur vi ska jobba, men däremot har vi ju bestämt vilka appar som ska finnas[…] 

 

Lärarna hade olika uppfattningar om hur man resonerat kring användningen av lär-plattor. 

Dessa olika uppfattningar gällde även de lärare som arbetar på samma arbetsplats och 

arbetar i samma arbetslag. 

 

Informanterna fick frågan ”Har du fortbildning inom IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) med inriktning på lärplattor?” 13 av 14 svarade nej. Majoriteten 

av de tillfrågade hade däremot haft en till två studiedagar med inriktning på lärplattor. 

Majoriteten av lärare kände sig även nöjd med sina kunskaper kring lärplattan och dess 

användningsområde.  

 

6.1.1 Lärares syn på lärplattan som pedagogiskt verktyg  

Informanterna är allmänt positivt inställda till att använda digitala medel i sin 

undervisning och menade att teknikens framgång har hjälpt dem. Vid frågan om vad de 

anser om teknikens utveckling i skolan nämner många just att tekniken revolutionerat 

skolan och att datorer och lärplattor blivit en viktig faktor i undervisningen.  De lärare 

som har tio års arbetserfarenhet eller mer inom skolsektorn menar att tekniken fört mycket 

positivt med sig. Enkelheten med att koppla in en dator eller lärplatta istället för att 

använda blåstenciler menar en lärare ”inte går att jämföra”. Många lärare menar att just 

på grund av enkelheten och snabbheten går det att enkelt visa filmer, bilder och söka 

information än tidigare. Lärarna som ingått i studien är mer positivt inställda till 

användningen av lärplattor som pedagogiskt verktyg än datorer. Lärarna nämner bland 

annat snabbheten och enkelheten med att använda en lärplatta istället för dator då en dator 

har en längre uppstartningstid samt behovet av inloggning. I allmänhet anser lärarna att 

lärplattan på så sätt är smidigare att arbeta med.  

 

De fallgropar lärare nämner med teknikens framfart är risken med att eleverna tappar det 

skrivna språket och finmotoriken. En lärare betonar även vikten av att fysiskt kunna läsa 

en bok istället för att läsa på lärplattan. En annan fallgrop informanterna nämner är att det 

i dagsläget uppstår avundsjuka mellan elever då tillgången till lärplattor är begränsad på 

informanternas arbetsplatser. De påpekar även att eleverna inte vill arbeta med de 

applikationer de blir tilldelade utan istället spela egenvalda spel. En informant anser att 

eleverna ser lärplattor som ”spelplattor” och inte ett läromedel. Ytterligare problematik 

som lärare ser gällande lärplattan och dess användning är riskerna med att eleverna gissar 
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och provar sig fram utan att ha en förståelse för uppgiften. Det här kan medföra att 

eleverna inte tillägnar sig de kunskaper som applikationerna syftar till. En informant 

påvisar även att ett mönster är svårt att bryta, gör eleven fel gång på gång tror hjärnan till 

slut att det är rätt. 

 

Majoriteten av lärarna i studien var positivt inställda till lärplattan som pedagogiskt 

verktyg i svenska som andraspråksundervisningen. Många lärare menar på att eleverna 

blir motiverade och engagerade om de får chansen att använda lärplattan i klassrummet. 

En lärare nämner specifikt i intervjun att lärplattan går att använda som ett lockbete för 

att få eleverna motiverade till att arbeta på lektioner. Lärarna anser att eleverna finner 

lärplattan lustfylld vilket gör eleverna mer motiverade till att lära sig och utvecklas. Detta 

fann även Johnson (2013) i sin studie där man arbetat med lärplattan med språk och 

litteracitet. Lärarna och assistenterna i Johnsons studie lade specifikt märke till hur 

elevernas deltagande och motivation ökade i och med att de arbetade med lärplattan med 

språkutveckling och litteracitet. 

 

Eleverna behöver flera olika läromedel och varierande arbetsformer nämner ett antal 

informanter i studien. Några informanter menar även på att lärplattan är ett verktyg som 

stimulerar elevers sinnen till exempel genom att de får höra, se eller känna beroende på 

hur applikationerna är utformade.  

 

Majoriteten av informanterna anser även att om lärplattan används på rätt sätt med väl 

valda applikationer är det ett positivt medel att använda i undervisningen. De påvisar även 

vikten av att använda applikationer de själva varit med och testat. Neumann och Neumann 

(2014) fann även i sin studie om lärplattan och litteracitet att applikationerna bör 

analyseras och utvärderas och väljas ut noga för att tjäna sitt syfte. 

 

Citat 2. 

Jag tror att lärplattan är ett jättebra verktyg att använda sig av men jag tror att det krävs 

att man som pedagog är väldigt insatt, så det blir rätt. Det är lätt att man ger en elev en 

lärplatta och låter dem sköta sig själva. Om man som pedagog kan lärplattor och har koll 

på appar och verktyg så tror jag att det är jättebra. Jag tror att det krävs att man vet vad 

man gör också.  

 

Lärarnas åsikter går isär gällande hur de anser om det självständiga arbetet är positivt 

eller negativt för elevernas inlärning och utveckling. Några lärare menade att det är av 

vikt att hålla uppsyn och överblick över eleverna samt stötta dem vid användningen av 

lärplattan så eleverna faktiskt gör det arbete som de blivit tilldelade. Neumann och 

Neumann (2014) menar även detta i sin studie att stöttningen är viktig vid arbetet med 

språk och litteracitet i samband med lärplattan. En del av de tillfrågade lärarna i vår studie 

kontrollerar vad eleverna gör på lärplattorna och väljer lämplig svårighetsgrad på 

applikationerna och försöker individanpassa användningen. Både Gibbons (2013) och 

Säljö (2014) beskriver att inom det sociokulturella perspektivet anses stöttning vara en 

viktig del av elevens språk- och kunskapsutveckling. Genom stöttning får eleverna det 
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nödvändiga stöd som krävs för att eleven ska förstå och utveckla sin kunskap. Målet är 

att de slutligen ska kunna genomföra uppgifterna på egen hand och på så vis förvärva 

kunskap (Gibbons, 2013; Säljö, 2014). Även Lucero (2013) påvisar i sin studie vikten av 

stöttning för elevernas språk- och kunskapsutveckling.  

 

En del lärare menar att det kan vara fallgropar med lärplattan om man inte har överblick 

då man inte kan se vad eleven faktiskt lär sig. En lärare menar att det som är positivt med 

lärplattan, är just att eleverna får chansen att arbeta självständigt utan att en lärare rycker 

in.  

 

Citat 3. 

Det negativa jag kan tycka är att många appar inte är självgående för att de blir för 

svåra för fort. Så då måste det ju sitta en vuxen bredvid och hjälpa dem hela tiden 

ändå. 

 

Citat 4. 

Nackdelen är väl att det inte blir så mycket prat, de sitter ju liksom för sig själva 

och är fokuserade och så. 

 

Åsikterna kring det självständiga arbetet med lärplattan varierar hos lärarna. Somliga 

lärare ser lärplattan som ett verktyg där eleven kan arbeta självständigt men samtidigt 

påvisar de att det inte är optimalt att arbetet sker på det viset. En del av informanternas 

svar är motsägelsefulla då de ser fördelar med att lärplattan är självgående men beskriver 

sedan nackdelen med att läraren inte har en överblick över elevernas arbete.  

 

Citat 5. 

Fördelen är att lärplattor är väldigt självständigt. De kan vara ganska självständiga 

i det arbetet. Nackdelen är väl att jag som lärare inte har en sån överblick över vad 

eleverna gör. Jag kan ju bestämma appar, men arbetet blir ju ändå självständigt. 

 

Slutligen menar alla lärare som deltagit i studien att lärplattan är ett komplement i 

undervisningen i svenska som andraspråk och beroende på hur den används kan den vara 

ett lärorikt och lustfyllt läromedel. Med komplement menar informanterna att det inte får 

ta över, utan endast vara en del i den ordinarie undervisningen i svenska som andraspråk. 

Lärarna som deltog i studien var överlag positivt inställda till lärplattan som ett 

pedagogiskt verktyg och var samtidigt medvetna om fallgroparna som kan uppstå med att 

använda sig av lärplattan som verktyg i språk- och kunskapsutvecklingen samt arbetet 

med litteracitet. 

 

6.2 Litteracitet och lärplattan 

När frågorna kring begreppet litteracitet uppkom fanns en stor osäkerhet hos 

informanterna vad begreppet innebär. 9 av de 14 tillfrågade var osäkra på begreppet och 

ville ha ett förtydligande. För 4 av 14 informanter var begreppet litteracitet helt 

främmande. 
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När informanterna fick frågan om de använder lärplattan som verktyg vid arbetet med 

litteracitet varierade svaren betydligt då det fanns en viss oklarhet från deltagarnas sida 

vad begreppet litteracitet innebär. Majoriteten av informanterna behövde få begreppet 

förklarat för sig innan de kunde besvara frågan.  

  

 
Tabell 2. 

 

Tabell 2 visar informanternas svar på frågan angående användning av lärplattan vid arbete 

med litteracitet. 6 av 14 lärare menar att de inte använder sig av lärplattor vid arbete med 

litteracitet medan 6 av 14 informanter menar att lärplattan används vid arbete med 

litteracitet. 2 av de 14 informanterna menar att de använder lärplattan till en viss del vid 

arbete med litteracitet. Dessa 2 informanter använder sig av lärplattan som verktyg vid 

arbete med litteracitet dock inte i samma utsträckning som de 6 som svarade ja.  

 

Lärarna som svarade att de använde eller till viss del använde lärplattan som verktyg vid 

arbete med litteracitet, läs- och skrivutveckling, arbetade på liknande sätt. De lärare som 

påpekade att de använde sig av lärplattan som verktyg menar att de arbetade med många 

applikationer så som spel där man bokstaverade ord, ljudade ihop ord samt övade på att 

forma bokstäver. Lärarna som sa att de inte använde lärplattan vid arbetet med litt-eracitet 

nämnde dock att de arbetade liknande med lärplattan vid språk- och kunskaps-

utvecklingen. Detta kan bero på en stor osäkerhet hos deltagarna just vad begreppet 

litteracitet innebär. De flesta av de tillfrågade lärarna arbetade alltså med litteracitet med 

lärplattor men var inte medvetna om detta. 

  

Lärarna som var medvetna om att de arbetade med litteracitet med lärplattan som 

pedagogiskt verktyg var positivt inställda till lärplattan. Detta fann även Beschorner och 

Hutchison (2013) i sin studie att lärarna var positivt inställda till att använda lärplattan 

vid arbetet med litteracitet.  
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6.3 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Lärarna i studien fick besvara frågan ”Vad anser du är ett språk- och kunskaps-

utvecklande arbetssätt?” Det fanns även en viss tveksamhet kring vad detta begrepp 

innebar hos deltagarna då en viss tveksamhet syntes hos informanterna. 

 

De flesta lärare i studien ansåg att just bildstöd och användningen av bilder är av stor vikt 

i språk- och kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska. Minst 

lika viktigt ansåg lärare var just att samtala om ord och begrepp med eleverna och att där 

kom användningen av just bildstöd till stor nytta. Lärarna tryckte på att just ordförståelsen 

och ett bra ordförråd är viktiga komponenter till att lära sig ett nytt språk. 

 

Citat 6. 

Språkutvecklande arbetssätt tycker jag är att man arbetar mycket kring ord och begrepp 

och att man använder mycket bildstöd. Att barnen själva får sätta ord på begreppen, att 

det inte bara får orden utan att de själva ska försöka förklara med egna ord. Kanske 

förklara för varandra och gissa vad man förklarat. 

 

Användningen av filmer ansåg många vara en del i språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. Dock pekar lärare på vikten av att innan kontrollera språket i filmerna och 

antecknade ord och begrepp som kan behöva förklaras med elever med annat modersmål 

än svenska. Detta menar även Holmegaard och Wikström (2004) är av stor vikt, att läraren 

innan måste kontrollera och analysera texter innan de används då elevers kunskaper till 

stor del inhämtas från läromedel. Detta kan även innefatta filmer och andra pedagogiska 

medel som används i undervisningen. 

 

 En informant nämner också problematiken kring att de flesta lärofilmer är skapade för 

elever som redan behärskar språket och är födda i landet. Informanter menar att många 

filmer är kategoriserade efter årskurs och inte vilken språklig nivå eleverna ligger på. 

Detta kan skapa problem då det finns så pass många svenska som andraspråkselever i 

skolan.  

 

Kommunikation, samtala och prata var även ord som lärarna använde sig av frekvent när 

de blev intervjuade. Många lärare menar att just kommunikation är en viktig komponent 

i lärandet och behövs för att utveckla språket och förvärva nya kunskaper. Eleverna bör 

kommunicera med både pedagoger och varandra för att en språk- och kunskapsutveckling 

ska ske. Just kommunikationen och samspelet mellan människor menar Säljö (2014) är 

en stor del av det sociokulturella perspektivet. Det är genom kommunikation som 

kunskapsutveckling sker. Majoriteten av lärarna menar därför att just grupparbeten där 

eleverna får arbeta med varandra är en viktig del i arbetet med språk- och 

kunskapsutvecklingen. Det är genom interaktion med varandra de får använda språket 

och på så vis kan lära sig av varandra och nå nya kunskaper. Samtidigt påpekar även en 

lärare att kommunikationen kan bli svår med eleverna som är nyanlända och inte har 

tillräckligt med ord för att kunna kommunicera och samtala med andra elever och 
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pedagoger. Informanterna trycker här på vikten av att ha modersmålslärare och 

handledare som kan elevernas språk och kan kommunicera via modersmålet.  

 

En lärare nämner också de negativa konsekvenserna av andraspråkselevers 

kommunikation med varandra. De menar att genom att eleverna går i segregerade klasser 

med många olika accenter och språk missar de det svenska vardagsspråket. Några lärare 

i studien nämner även vardagsspråket som betydande för språkets utveckling då eleverna 

kommunicerar och samtalar med varandra under skolgången. Hammarberg (2013) skriver 

om det informella och formella språk vi använder och i vilka miljöer de appliceras. 

Vardagsspråket är också en del av det språk som används i skolan, elever inhämtar nya 

kunskaper genom att använda sig av det informella språket.  

 

Som tidigare nämnt påpekar många informanter som deltog i studien att ord och 

begreppsförklaring är av stor vikt och med hjälp av bildstöd, filmer och spel förtydligas 

mycket av detta. En informant beskriver även vikten av att vara tydlig som lärare, att inte 

ha för bråttom utan att stanna upp och diskutera, förklara, belysa och stötta eleverna. 

Informanten anser även att det är betydelsefullt att sätta upp mål och göra det tydligt för 

eleverna vad syftet med arbetsområdet är för att främja språk- och kunskapsutvecklingen. 

Löthagen m.fl. (2012) belyser just det som informanten beskriver, de ger tydliga exempel 

på stöttning som lärare kan ge andraspråkselever. Tydlighet vid instruktioner, synliggöra 

vilka förväntningar som ställs på dem och upprepning är några av de exempel som ges. 

Författarna menar även att lärare ger stöttning genom bilder, föremål, men även att läraren 

ska säga samma sak flera gånger fast på olika sätt samt skriva ner och synliggöra viktiga 

begrepp. En annan deltagare i studien säger just det här, lärare bör vara medvetna om vad 

de gör och hur de uttrycker sig. Informanten upplever att andraspråkselever har vant sig 

vid att inte förstå och väljer därför att inte längre ställa frågor. Lärarens roll blir därför att 

även ställa frågorna, informanten beskriver också att begrepp och ord som för dem är 

självklara kan vara svåra för en andraspråkselev. Därför precis som många andra 

informanter berättat är bildstöd en viktig del i språk- och kunskapsutvecklingen.  

 

En informant menar också att det är viktigt i språk- och kunskapsutvecklingen att ta 

hänsyn till elevernas bakgrund, intressen och egna erfarenheter. Informanten menar att 

detta är det första man bör göra som lärare att ta reda på mer om elevens bakgrund och 

kunskaper för att kunna arbeta på en nivå som för eleven vidare i den kunskapsmässiga 

utvecklingen.  Läraren menar att utan denna information kan utvecklingen avstanna och 

utvecklingen till och med går bakåt då man inte lyckas fånga upp eleven.  

 

Enligt skolinspektionens granskning är just detta en av de största bristerna hos 

grundskollärare då vikten av att ta hänsyn till elevernas bakgrund är en viktig del i språk- 

och kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2010). Endast en av informanterna nämnde 

vikten av att ta del av elevernas bakgrund och intressen under intervjuernas gång.  
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6.3.1 Lärplattan och språk- och kunskapsutveckling  

Majoriteten av lärare i studien anser att lärplattan främjar språk- och kunskaps-

utvecklingen hos svenska som andraspråkselever. Lärarna som valde att förtydliga sitt 

svar menar att det går att arbeta med lärplattan på ett sådant sätt så den blir språk- och 

kunskapsutvecklande. En informant ansåg att lärplattan hjälper en att bli ännu tydligare. 

Den informant som inte tyckte lärplattan var ett språk- och kunskapsutvecklande verk-

tyg menar att applikationerna måste förbättras för att den ska kunna vara främjande.  

 

 
Tabell 3. 

 

Citat 7. 

Jag tror för att den skulle främja så måste det finnas mycket bättre appar och då måste 

man sitta med den mycket, mycket mer. Nu har vi två lärplattor på 14 barn och behovet 

är ganska stort. Så den lilla stunden de får sitta med den och jobba med SvA är en sådan 

liten del så att, nu får de mycket, mycket mer av det på annat sätt.  

 

Majoriteten av deltagarna i studien ansåg att lärplattan främjade språk- och 

kunskapsutvecklingen om den används som en del av undervisningen, som komp-lement. 

En informant beskrev arbetet som varierande och att det på så vis är ett utvecklande 

verktyg att använda i undervisningen. Informanten la även till ”Men jag tror inte att den 

har gjort något revolutionerande för SvA-undervisningen”.  

 

Varför lärplattan främjar språk- och kunskapsutvecklingen hos svenska som 

andraspråkselever beror på ett flertal aspekter menar lärarna som ingått i studien. 

Bildstödet nämns hos majoriteten av lärare då applikationerna på lärplattan ofta har med 

bilder som förtydligar uppgiften. Några informanter menar också att det beror på helt hur 

man använder lärplattan i undervisningen, om man låter eleverna arbeta självständigt med 

den eller i samarbete med andra. Några deltagare i studien berör även lärplattan som 

verktyg för de nyanlända eleverna och där är de eniga om att lärplattan främjar språk- och 

kunskapsutvecklingen. Lärplattan är för de nyanlända eleverna som kan lite språkmässigt 
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ett nödvändigt verktyg för att kunna delta i undervisningen i ett klassrum där språknivån 

varierar stort. Lärplattan kan då hjälpa eleven i klassrummet. Lärplattan hjälper både 

lärare och elev menar informanten och eleven behöver inte endast göra repetitiva 

öveningar.  

 

6.3.2 Hur lärarna arbetar med lärplattan som ett språk- och kunskapsutvecklande 

medel 

Hur lärarna använde sig av lärplattan i språk- och kunskapsutvecklingen varierade 

mycket. De flesta lärare påpekade under hela intervjuernas gång att lärplattan skulle 

användas mer, om tillgången fanns. Detta var en av de största orsakerna till varför man 

inte använde sig mer av den i svenska som andraspråksundervisningen. Många lärare 

menade att eleverna ofta arbetade självständigt med lärplattan och hade den nära till hands 

i klassrummet till elever som gjort klart sina uppgifter. Vissa lärare hade utarbetat system 

med stationer där eleverna tillsammans fick utföra uppgifter. Detta sätt menade vissa 

lärare blev mer meningsfullt för eleverna då de fick kommunicera och diskutera med 

varandra. Lärplattan blir därmed en social aktivitet där elever når nya kunskaper menar 

en informant, detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Om lärplattan 

används på rätt sätt blir den ett kraftfullt verktyg som skapar nya möjligheter för 

användaren. Inom det sociokulturella perspektivet är lärplattan en artefakt som 

människan använder för att utvecklas och uppnå nya kunskaper samt för att förstå sin 

omvärld (Säljö, 2014).  

 

De flesta lärare lät dock eleverna arbeta självständigt med lärplattorna trots att de tidigare 

i intervjun nämnt just kommunikationen som en av de viktigaste aspekterna när man ska 

arbeta med språk- och kunskapsutveckling. Löthagen m.fl. (2012) menar att lämna elever 

ensamma med ett läromedel kan vara ödestiget då det inte gynnar språk- och 

kunskapsutvecklingen. Om läraren lämnar eleverna ensamma utan uppsikt över deras 

arbete förlorar läraren uppsikten över om eleverna förstår uppgiften och uppnår nya 

kunskaper. Detta nämner även en del lärare i studien men väjer ändå att låta eleverna 

arbeta självständigt utan uppsikt av läraren. 

 

Majoriteten av lärarna anser att lärplattan är ett språk- och kunskapsutvecklande verktyg. 

De flesta lärare i studien menade att lärplattan var ett komplement i svenska som 

andraspråksundervisningen. Med ett komplement menar lärarna att den kan användas 

som redskap i undervisningen. 
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6.4 Utbildning inom ämnet svenska som andraspråk 

Samtliga informanter undervisar i grundskolans tidigare år, årskurs F-3. Alla deltagare 

som deltog i studien undervisar i ämnet svenska som andraspråk. Informanternas ålder 

varierar och då lärarutbildningen förändrats genom åren ser grundskollärarnas 

utbildningsbakgrund olika ut vilket har inneburit att lärarnas utbildning i svenska som 

andraspråk varierat stort. Nedan följer en tabell som visar informanternas utbildnings-

bakgrund i ämnet svenska som andraspråk.  

 

 
Tabell 4 

. 

9 av 14 grundskollärare är säkra på att de har utbildning inom ämnet svenska som 

andraspråk. Det är endast 2 lärare som inte har utbildning inom ämnet. De 3 informanter 

som svarat ”vet ej” är osäkra på hur mycket utbildning de fått inom svenska som 

andraspråk. Ämnet ingick i deras utbildning, dock står det endast att de är behöriga inom 

svenska som andraspråk men inte hur många poäng de läst inom ämnet då det ingick i 

deras svenskutbildning. Många av lärarna har även valt att lägga till kurser i svenska som 

andraspråk efter sin lärarutbildning. 6 av 14 lärare hade mer än 7,5 poäng i svenska som 

andraspråk.  

 

På frågan ”Är din utbildning inom ämnet tillräckligt?” svarar 13 av 14 informanter att de 

anser att utbildningen inte är tillräcklig inom svenska som andraspråk. En av 

informanterna som har 30 högskolepoäng inom svenska som andraspråk menar att 

kursens innehåll var alldeles för lite. Lärarna i studien påpekar även under denna fråga att 

man kan ständigt utvecklas och måste hålla sig uppdaterad inom forskning och dylikt och 

en del skulle vilja komplettera och studera mer svenska som andraspråk. Några av dessa 

lärare påpekar att detta inte sker då de anser att arbeta och studera blir för påfrestande 

tidsmässigt. Majoriteten av lärare menade även att erfarenheterna de fått i sitt yrke i 

svenska som andraspråk varit minst lika viktiga och anser att dessa har hjälpt dem i deras 

undervisning. 
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6.5 Sammanfattning av resultat 
 

En tvetydighet syntes genom intervjuerna där lärarna är positivt inställda till lärplattan 

som verktyg men majoriteten av dem svarade även att deras erfarenheter och kunskap 

inte är tillräckliga. Lärarna ansåg att deras utbildning i svenska som andraspråk var 

bristande och även kunskaperna kring informations- och kommunikationsteknik med 

inriktning på lärplattor. Informanterna var nöjda med sina kunskaper i IKT även om de 

inte hade tillräcklig utbildning. Det många menar är att de tidigare erfarenheter de fått i 

sina yrkesliv varit av minst lika stor vikt som själva utbildningen. Informanterna har en 

medvetenhet kring både negativa och positiva aspekter av att använda lärplattan i svenska 

som andraspråksundervisningen. Begreppet litteracitet var för många lärare obekant och 

vad det innebär att arbeta språk- och kunskapsutvecklande då många lärare inte nämnde 

mycket om elevers intressen och bakgrund. 

  

Det saknades även ett tydligt resonemang hos informanterna om hur, varför och i vilket 

syfte lärplattan skulle användas i undervisningen. Det lärarna var överens om var att de 

ansåg att lärplattan var ett bra verktyg att använda i språk- och kunskapsutveckling, men 

syftet var otydligt även hur de ser att det är språk- och kunskapsutvecklande. Många lärare 

ansåg också att samtalet och kommunikationen var bland det viktigaste i språk- och 

kunskapsutvecklingen, men trots det användes inte lärplattan på ett kommunikativt sätt 

hos de flesta av lärarna. De applikationer som används mest är sådana där ord, bild och 

ljud sammanstrålar. Kommunikation fallerar vid användningen av dessa då eleven ofta 

satt ensam och arbetade.   

 

Sammanfattningsvis saknade de flesta lärarna i studien gedigen utbildning i svenska som 

andraspråk samt utbildning kring lärplattor. Carlson (2009) belyste i sin artikel 

avsaknaden av flerspråkighets- och andraspråksperspektivet på lärarutbildningarna vilket 

även visade sig hos deltagarna i vår studie. Informanterna arbetade ibland med 

lärplattorna i arbetet med litteracitet på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt.   
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7. Diskussion 
Den forskning vi har funnit för att stödja vårt arbete har främst varit inriktad på lärplattan 

som pedagogiskt verktyg samt lärares och elevers attityder kring lärplattan. Forskningen 

fokuserar främst på lärplattans positiva aspekter och hur den förhöjer elevernas 

motivation. Vår studie stämmer väl överens med forskningen på vissa punkter, men vår 

studie har även påvisat de negativa aspekterna på lärplattan. Vår studie bidrar till 

forskning då den tidigare forskningen inte har fokuserat på hur lärare resonerar kring 

lärplattans möjligheter och fallgropar vid språk- och kunskapsutveckling och litteracitet.  

 

I intervjustudien som gjordes framgick en mängd olika resultat. En del resultat var 

förväntade medan andra var förvånande. Samtliga av alla deltagare i studien använder 

lärplattan på ett eller annat sätt i sin undervisning. Men vad som tydligt framgick var att 

lärarna i studien inte hade ett tydligt resonemang kring användningen av lärplattorna. 

Därför fanns det inget tydligt syfte kring varför lärplattan bör användas som verktyg i 

undervisningen. Trots att lärarna arbetar i samma arbetslag och på samma arbetsplats 

finner vi det intressant att åsikterna skilde sig så markant. De resonemang som framkom 

ur intervjustudien rörde sig främst kring vilka applikationer som skulle användas och att 

antalet lärplattor på arbetsplatsen var för litet. Det är intressant att lärarna vill ha mer 

lärplattor i sin undervisning trots att det inte finns något syfte till varför man bör använda 

lärplattan i svenska som andraspråksundervisningen. Om det fanns lärplattor till varje 

elev är ju frågan om lärplattorna skulle bli ett effektivt medel att använda. I Yunus, 

Nordin, Salehi, Sun och Embi (2013) framkom de negativa aspekterna med att använda 

IKT. I deras studie ansåg lärarna som intervjuats att klassrummet kunde bli för 

okontrollerat när lärarna använde sig av IKT. Lärarna menade även att eleverna kunde 

blir för uppspelta. Detta skulle också kunna vara nackdelar i det svenska klassrummet då 

lärare inte har tillräcklig utbildning inom IKT. Som lärare bör man ha utbildning i de 

ämnen som man undervisar i samt även ha ett bakomliggande syfte. Utan tillräckliga 

kunskaper i ämnet man undervisar i kan elever gå miste om de kunskaper de ska ta till sig 

och utveckla. IT blir allt viktigare då samhället blir mer datoriserat och yrken kräver mer 

kompetens i ämnet. Därför krävs det lärare som har den kompetensen för att föra vidare 

till eleverna och deras kommande bidrag till samhället.  

 

Majoriteten av informanterna betonade vikten av att de applikationer som används i 

undervisningen bör analyseras och testas innan eleverna får nyttja dem. Detta är även 

något som en stor del av forskningen anser vara viktigt vid användningen av lärplattor. 

Neumann och Neumann (2014) menar att det är väsentligt att applikationerna testas och 

analyseras samt att applikationerna bör ha ett syfte till varför de används. Detta menar 

även Ahmed och Nasser (2015) i sin studie och nämner betydelsen av att inte använda 

lärplattan bara för sakens skull. I vår studie framgick det dock tydligt att man endast lagt 

energi på att studera applikationer och inte syftet med lärplattan som pedagogiskt verktyg 

i svenska som andraspråksundervisningen. 

 

Generellt var informanterna positiva till användningen av digitala medel i undervisningen 

och poängterade att teknikens utveckling varit till stor hjälp. Det som framgick i resultatet 
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var att de digitala verktyg som främst används var datorer och lärplattor. De lärare i 

intervjun som arbetet flera år inom skolsektorn belyser snabbheten och enkelheten med 

att använda digitala medel. Majoriteten av informanter föredrog lärplatta framför datorer 

då datorerna krävde uppstart och inloggning. Lärplattorna blev därmed mer attraktiva att 

använda i svenska som andraspråksundervisningen för majoriteten av lärare.  

 

Några av de negativa aspekterna som nämndes med användningen av digitala verktyg var 

att eleverna kan försämra sin handstil. Detta är dock något som kan diskuteras med tanke 

på att tekniken tar en allt större plats i samhället och det handskrivna språket sakta är på 

väg att försvinna. Handskrivningen används allt mindre idag och kommer förmodligen 

inte att användas i samma utsträckning i framtiden. Handstil är något som eleverna 

fortfarande behöver lära sig men möjligtvis inte i den stora utsträckning som tidigare. En 

annan fallgrop som informanterna belyste var den avundsjuka som idag uppstår mellan 

elever då tillgången till lärplattor inte är tillräckligt stor. Lärplattorna kan ibland skapa 

konflikter mellan elever då lärplattan är åtråvärd och populär. Det uppstår då konflikter 

för att det inte finns lärplattor till samtliga elever. Detta problem uppstår möjligtvis inte 

på skolor där tillgången på lärplattor är tillräcklig. Vissa lärare har löst problemet med 

konflikter genom att arbeta med lärplattorna i grupp och genom arbete med olika 

stationer.  

 

En informant nämnde även att användningen av lärplattor bör börja tidigt för att eleverna 

ska få en vana och se lärplattan som ett läromedel precis som vilket annat material som 

används i undervisningen. Genom att introducera lärplattan tidigt som ett komplement i 

undervisningen och neutralisera dess status kan många av de eventuella konflikter som 

uppstår elever emellan förhindras. Sammanfattningsvis har lärare en positiv syn på 

lärplattan som digitalt verktyg i svenska som andraspråksundervisningen men det finns 

fortfarande områden som kräver utveckling. Det kan möjligtvis vara så att om 

informanterna tillsammans i sina lärarlag haft en diskussion angående användningen av 

lärplattor i undervisningen samt konflikthanteringen kring den skulle lärplattans potential 

höjas.  

 

Litteracitet var ett begrepp som majoriteten av informanterna ansåg vara obekant och 

främmande. Lärarna var osäkra på vad begreppet innebar och hur de förhöll sig till 

litteracitet i sin undervisning med lärplattan som verktyg. Vi valde att endast nämna kort 

om läs- och skrivutvecklingen för de lärare som bad om en förklaring av begreppet då 

begreppet är omfattande och innehåller fler punkter. 6 av 14 lärare menade att de inte alls 

arbetade med litteracitet med hjälp av lärplattan trots att många lärare egentligen gjorde 

det, vilket visade sig senare i intervjuerna när informanterna pratade om hur de faktiskt 

arbetar med lärplattan. De lärare som använde sig av lärplattan vid arbete med litteracitet 

använde sig främst av applikationer av olika slag som inriktade sig på bokstäver och ord. 

Eftersom litteracitet är ett begrepp som lärare inte är bekanta med är det inte heller 

konstigt att lärarna själva inte är medvetna om att de faktiskt arbetar med litteracitet med 

eleverna. Det visar på att lärarna saknar kunskap om vad litteracitet innebär, och vikten 

av att arbeta med litteracitetsutvecklingen med eleverna.  
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Språk- och kunskapsutveckling var begrepp som lärarna kände sig mer bekväma att 

diskutera i jämförelse med litteracitet. Dock uppstod även en osäkerhet här hos 

informanterna om vad det innebär att faktiskt arbeta språk- och kunskapsutvecklande. 

Lärarna talade mer brett och gav fler konkreta exempel på vad de ansåg var språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt och om de använde sig av lärplattan i det arbetet. 

Majoriteten av lärarna ansåg att just bildstöd och begreppsförklaring var väldigt viktiga 

faktorer i arbetet med språk- och kunskapsutvecklingen hos svenska som andra-

språkselever. Informanterna menade även att samtalet var viktigt för utvecklingen, 

diskussioner kring ord och begrepp med hjälp av bilder som stöd.  

 

Endast en informant i intervjustudien nämnde vikten av att känna till elevernas bakgrund 

och intressen för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Detta är intressant då 

Skolinspektionens (2010) granskning pekade på att det var en av de största bristerna hos 

lärarna, att de inte har nog med kännedom om elevernas kunskapsnivå, intressen eller 

bakgrund. Det här stämmer väl överens med  det vi såg i vår studie då en av fjorton lärare 

nämner vikten av att ta hänsyn till elevernas bakgrund, intressen och språk- och 

kunskapsmässiga nivå. Detta tyder på att lärarna i studien inte fört något resonemang eller 

saknar kunskap om vad som faktiskt är språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket 

även Skolinspektionens (2010) granskning pekade på.  

 

Utan kunskap om elevernas bakgrund blir det svårt att anpassa och utveckla 

undervisningen efter elevernas behov, vilket lärare bör göra. Enligt Lgr11 ska 

undervisningen anpassas till varje individ och därmed varje individs förutsättningar. I 

läroplan står det tydligt: 

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

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2008, s. 8) 

Läroplanens värdegrund är en viktig del av vad eleverna ska få ta del av i skolan, om inte 

den viktigaste. Lärare förbiser en betydelsefull del i sitt uppdrag om de går miste om 

elevernas bakgrund och kunskaper eftersom de är så pass viktiga för elevernas fortsatta 

språk- och kunskapsutveckling. Det är elevernas bakgrund man bör ha som utgångspunkt 

för att utveckla det fortsatta lärandet. De flesta lärare i intervjustudien var överens om att 

lärplattan är ett språk- och kunskapsutvecklande medel samt främjar denna utveckling 

hos eleverna. Informanterna menade att det går att arbeta med lärplattan på ett sådant sätt 

som gör att den gynnar språk- och kunskapsutvecklingen, även om de under intervjuernas 

gång inte gav särskilt många förslag på hur detta går till.  

 

Spilt m.fl. (2014) kom fram till att en nära relation elev–lärare emellan skapade bättre 

förutsättningar för att en språk- och kunskapsutveckling skulle ske. Men de belyste även 

att de elever som hade ett väl utvecklat språk hade lättare att få en nära relation med sin 

lärare. Det kan därför vara viktigt att man som lärare visar intresse för eleverna och deras 

bakgrund för att skapa en relation där de känner sig trygga även om de inte har ett fullt 
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lika utvecklat språk. Genom att skapa nära relationer med eleverna kan man stödja språk- 

och kunskapsutvecklingen.  

 

 Det som var intressant och värt att notera var att många lärare i studien sade emot sig 

själva samt hade tvetydiga svar på hur man bör arbeta med lärplattan med svenska som 

andraspråkselever. En lärare som citerades tidigare i resultatet nämner att det är en fördel 

att eleverna kan vara självständiga i arbetet med lärplattan, men dock är nackdelen att 

läraren själv inte ser vad som pågår. Många lärare var oense om det är positivt eller 

negativt att lämna eleverna ensamma med en lärplatta. En lärare menar att eleverna blir 

helt självgående med en lärplatta vilket enligt informanten är helt utmärkt. Enligt 

Löthagen m.fl. (2012) kan det vara förödande att lämna en elev ensam vid ett läromedel 

då läraren faktiskt inte får någon uppfattning om vad eleven lär sig. Eleverna kan få fel 

information och använda lärplattan till syften den inte var tänkt för vilket inte gynnar 

språk- och kunskapsutvecklingen. Det är därför av betydelse att lärare har kontroll och 

överblick över vad eleverna gör, annars förlorar lärplattan sitt syfte som pedagogiskt 

verktyg. Detta gäller läromedel överlag då det ofta finns uppgifter som elever endast ska 

fylla i, vilket inte alltid leder till att eleven reflekterar över kunskapen som den ska ta in. 

Lärplattan bör inte användas helt självständigt utan någon interaktion, då tappar den sitt 

syfte att ha i skolverksamheten. Det är viktigt att eleverna får varierande undervisning 

och lustfylld undervisning utifrån vad eleverna själva anser är underhållande och roligt. 

Eleverna behöver stöttning för att förstå uppgifterna och utvecklas.  

 

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är även att ta hänsyn till elevernas intressen 

och därmed göra eleverna mer delaktiga i undervisningen och stimulera deras nyfikenhet. 

Enligt läroplanen bör skolan sträva efter att stimulera eleverna till att få en ”livslång lust 

att lära” (Skolverket, 2011). Många elever anser att lärplattan är ett underhållande medel 

och genom att göra kunskapen attraktiv och lustfylld blir det enklare för eleverna att ta 

till sig kunskaperna som är nödvändiga för språk- och kunskapsutvecklingen. Johnsons 

(2013) studie visade att beroende på hur man implementerar och använder lärplattan i 

undervisningen kan den öka elevernas motivation och engagemang, vilket även lärarna i 

vår studie menar. Görhan, Öncü och Sentürk (2014) fann i sin studie att eleverna var 

allmänt positivt inställda till att arbeta med lärplattan i undervisningen. Lärplattan är 

dessutom tidsenlig och många elever är redan bekanta med verktyget och finner det 

lustfyllt. Tekniken spelar en allt större roll än tidigare och det är som tidigare nämnt 

viktigt att lärare tar till sig och använder den i undervisningen, då tekniken är en del av 

framtiden. Tekniken bör inte tas till ”bara för att” utan det krävs ett genomtänkt syfte 

bland både lärare och ledning.  

 

Kommunikation, samtal, diskussion och interaktion var några av de ord som dök upp 

frekvent i intervjuerna med de fjorton informanterna. Majoriteten av lärare ansåg att just 

kommunikation och interaktion var viktiga element i språk- och kunskapsutvecklingen 

samt utvecklingen av litteracitet. Lärarna valde trots detta att många gånger låta eleverna 

arbeta självständigt vid lärplattan, vilket inte är språk- och kunskapsutvecklande eller 

stöttar läs- och skrivutvecklingen (litteracitet). Varför lärarna främst låter eleverna arbeta 
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självständigt är enligt dem själva bristen på lärplattor i deras verksamheter. Ett ytterligare 

problem skulle också kunna vara storleken på klasserna samt resurserna som finns i 

klassrummet. Det är enkelt för en lärare att ge en elev som är klar med en uppgift fort en 

lärplatta och låta den arbeta självständigt och fokusera på övriga elever i klassrummet 

som behöver extra stöd. En informant menar att lärplattan är ett nödvändigt verktyg att 

arbeta med de nyanlända eleverna som endast har få språkmässiga kunskaper då det 

tidsmässigt är svårt att bistå och stödja alla elever i ett klassrum. Detta är dock utan 

stöttning inte språk- och kunskapsutvecklande och kan istället skapa stora problem i 

elevens inlärning och utveckling. Thomas & Collier (1997) menar att det kan ta flera år 

för en nyanländ elev att lära sig språket som är nödvändigt för att klara vardagliga 

situationer, och det är under gynnsamma omständigheter. Genom att låta en nyanlända 

elev arbeta utan stöttning och kommunikation av en lärare med en lärplatta är inte språk- 

och kunskapsutvecklande och kommer att leda till att eleven inte utvecklar språket 

tillräckligt fort och därmed kommer att gå miste om värdefulla kunskaper. 

 

En informant påpekade att om man gör fel tillräckligt många gånger tror hjärnan till slut 

att det är rätt. Även detta är en detalj som förbises om eleven lämnas ensam med 

lärplattan. En annan lärare i studien beskrev hur elever kan gissa sig till svaret om de inte 

kunde svaret, det är därför av stor vikt att läraren har uppsikt över elevens arbete och 

stöttar eleven för att en språk- och kunskapsutveckling ska ske. Stöttning behövs även i 

arbetet med lärplattan så eleverna uppnår den språkmässiga kunskap och den utveckling 

eleven behöver för att de ska komma så nära den proximala utvecklingszonen som 

möjligt. Enligt det sociokulturella perspektivet är lärplattan en artefakt, ett praktiskt 

redskap och hjälpmedel som med hjälp av människan, i detta fall eleven, kan fungera. 

Lärplattan som verktyg i klassrummet kan därför vara en viktig del för den intellektuella 

utvecklingen, språk- och kunskapsutvecklingen. Men ska lärplattan fungera på det sättet 

krävs det att eleven får stöttning i någon form av pedagoger eller andra elever. Några 

lärare nämnde i intervjuerna att de arbetade stationsvis med lärplattorna och lät eleverna 

arbeta i smågrupper så de kunde stötta och samtala med varandra om uppgiften. Enligt 

det sociokulturella perspektivet lär sig människor i sociala sammanhang där 

kommunikationen och interaktionen spelar en stor roll. Språket är det viktigaste 

medierande redskapet och det är genom att använda språket människor inhämtar och 

utvecklar sin kunskap samt förstår sin omvärld (Säljö, 2014). Även läroplanen är präglad 

av språkets betydelse för inlärningen: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Skolverket, 2011, s. 9) 

 

Lärare som låter sina elever arbeta med lärplattan självständigt och utan interaktion stöttar 

därför inte elevernas språk- och kunskapsutveckling eller litteracitetsutveckling. 

 

Lärarna som deltog i intervjun ombads även att uppge om de hade utbildning inom 

svenska som andraspråk och om de ansåg att de hade tillräcklig utbildning för att 

undervisa inom området Även kring dessa frågor uppstod en del frågetecken hos 
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informanterna då man inte mindes eller var säker på om man fått svenska som andraspråk 

i sin lärarutbildning. 9 av de 14 tillfrågade lärarna var säkra på att de hade utbildning 

inom ämnet, medan övriga var osäkra på hur mycket utbildning de fått eller antog att de 

inte hade fått någon kurs i sin lärarutbildning. 13 av 14 informanter ansåg att deras 

utbildning inom svenska som andraspråk inte var tillräcklig och många hade därför lagt 

till kurser efter sin utbildning.  

 

Jag har 7,5 poäng som jag har läst, men sen får man behörighet i svenska som andraspråk 

när man läst svenska. Så det finns ju på papper, men jag känner inte själv att jag är utbildad 

svenska som andraspråkslärare. 

 

Många lärare menade också att de gärna hade önskat mer utbildning inom svenska som 

andraspråk då enbart 6 av 14 lärare hade mer än 7,5 högskolepoäng i ämnet. Det fanns en 

tydlig önskan hos deltagarna i studien att de skulle vilja ha mer utbildning inom ämnet. 

Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2010 påvisades det även att de 

granskade skolorna hade personal med bristande kunskaper i ämnet svenska som 

andraspråk trots att man undervisade i ämnet. I vår studie visade det sig att majoriteten 

av lärare även hade få poäng i ämnet, men ändå mer omfattande än vad Skolinspektionens 

granskning visade. Många av de lärare som deltog i studien har arbetet på skolor där 

majoriteten av elever var svenska som andraspråkselever under en längre tid och grundar 

sin undervisning på erfarenhet. Vad som även är intressant att diskutera kring är hur pass 

mycket svenska som andraspråk lärare fått i sin utbildning. De lärare som tog sin examen 

för betydligt fler år sedan har ungefär lika många poäng som de lärare som examinerats 

senare. Detta är intressant då samhället blivit mer mångkulturellt och har fler elever i 

skolan som är födda i ett annat land. Eftersom skolan har blivit mer mångkulturell och 

allt fler läser svenska som andraspråk borde även lärarutbildningarna förändras och lägga 

mer av detta i utbildningarna. Skolinspektionen (2010) fann även brister kring hur lärare 

arbetar språk- och kunskapsutvecklande och frågan om detta hör samman med lärares 

utbildning i svenska som andraspråk. Utbildningen i ämnet man undervisar i är av stor 

vikt då man implementerar information och kunskap till eleverna. Lärares förhållningssätt 

och arbetssätt är också av stor vikt då det är genom dessa kunskap förmedlas. Studien 

visar att informanternas utbildningsnivå inom ämnet svenska som andraspråk är låg samt 

att det råder oklarhet vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär. Detta 

kan bero på att lärarutbildningarna inte ger ämnet svenska som andraspråk det utrymme 

som det faktiskt kräver i dagens samhälle.    

 

Förutom lärares utbildning inom svenska som andraspråk var även kunskaperna inom 

IKT bristfälliga då det endast var få som hade en officiell kurs inom IKT, utan endast 

deltagit i studiedagar. Lärarna var i övrigt nöjda med kunskaperna kring IKT och specifikt 

inriktat på lärplattor. Överlag menade lärarna att erfarenheterna de uppnått inom sitt yrke 

genom åren har gynnat dem mer än den utbildning de fått inom lärarutbildning och 

fortbildningar. Något som bör diskuteras är om lärares utbildningsnivå hänger samman 

med hur de arbetar språk- och kunskapsutvecklande samt hur deras utbildning i IKT 

påverkar undervisningen. De flesta lärare i studien hade få poäng inom ämnet svenska 
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som andraspråk och för att elever ska nå språket och andra kunskaper krävs det att lärarna 

är medvetna om hur man gynnar denna utveckling. De svenska som andraspråkskurser 

som hålls på lärarutbildningarna ger inte förslag på hur ett språk- och kunskaps-

utvecklande arbetssätt kan utföras. Carlson (2009) påpekar även avsaknaden av ett 

flerspråkighetsperspektiv i lärarutbildningarna. Det framkommer även i artikeln att detta 

perspektiv är av stor vikt för blivande lärare för att kunna bemöta flerspråkiga elever och 

se möjligheterna och inte problemen. 

 

Skulle möjligtvis lärare som har mer omfattande utbildning varit med i studien hade 

resultatet därmed kunna bli annorlunda. Dock pekar Skolinspektionens studie även på 

samma resultat som vår studie har kommit att få, att lärare saknar en mer omfattande 

utbildning i svenska som andraspråk, samt hur man arbetar på språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Ett sätt att kunna styrka och stärka det språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssättet är genom att använda sig av Cummins fyrfältare. 

Matrisen är utvecklad för att hjälpa och stödja lärare i planeringen av språk- och 

kunskapsutvecklingen. Genom att följa fyrfältarens gång, där undervisningen ska gå från 

det konkreta till det abstrakta, kommer läraren undvika riskerna som finns i 

undervisningen med att lägga den på en för låg eller för hög nivå för eleverna. Elever som 

inte får tillräckligt med utmanande och givande uppgifter kommer inte vidare i 

utvecklingen, och de elever som får uppgifter som är för avancerade kan tappa intresset 

och därmed en livslång lust att lära. Cummins fyrfältare går att applicera i skolans alla 

ämnen. Genom att följa och anpassa uppgifter efter matrisen går det att säkerställa att 

arbetet blir språk- och kunskapsutvecklande. Matrisen kan även anpassas efter 

applikationer på lärplattor. Skulle lärare analysera och bestämma applikationer efter 

Cummins fyrfältare skulle antagligen en hel del applikationer sållas ut och arbetet med 

lärplattan skulle få ett större syfte.  
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8. Slutsats 
Föreliggande studie har undersökt hur grundlärare F-3 resonerar kring lärplattans 

möjligheter och begränsningar för att skapa en språk- och kunskapsutveckling hos elever 

med svenska som andraspråk. Undersökningen har även inkluderat hur lärare ser på 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt litteracitet men även hur grundlärares 

utbildning står i samband med de arbetssätt som används i ämnet svenska som andraspråk.  

 

Vår slutsats efter denna studie är att lärare saknar ett tydligt syfte kring varför lärplattan 

bör användas för språk- och kunskapsutvecklingen samt vid arbetet med litteracitet. Det 

saknas även ett tydligt syfte till varför lärplattan ska användas som verktyg inom 

skolverksamheten. Lärarna visar en stor osäkerhet kring vad begreppet litteracitet är och 

vad det innebär samt hur man arbetar med lärplattan vid arbetet med litteracitet. Även 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är oklart hos lärarna som deltagit i 

intervjustudien. Lärarna som deltog i studien såg både möjligheter och begränsningar med 

att använda lärplattan som verktyg vid arbete med språk- och kunskapsutveckling hos 

elever med svenska som andraspråk. Dock blev resultatet tvetydigt då många av 

informanterna såg möjligheter med lärplattan som verktyg i undervisningen men 

samtidigt ansåg de att möjligheterna även var begränsningar. En slutsats vi drar av 

resultatet är att det saknas en diskussion kring varför de ska använda lärplattan i svenska 

som andraspråksundervisningen för att skapa en språk- och kunskapsutveckling. Som 

tidigare nämnt saknades det även ett tydligt syfte, ett syfte som krävs för att lärplattan ska 

gynna elevernas språk- och kunskapsutveckling. Genom att ha ett syfte blir arbetet 

meningsskapande för både elever och lärare. En ytterligare slutsats som kan dras är om 

lärares utbildningsnivå i svenska som andraspråk hänger ihop med hur de arbetar språk- 

och kunskapsutvecklande med tanke på att lärarna i intervjuerna saknar utbildning och 

kunskap i ämnet i fråga.   

 
8.1 Vidare forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning på detta ämne är att undersöka elevernas synsätt och 

attityder kring lärplattans möjligheter och begränsningar i undervisningen. Det vore även 

intressant att undersöka vilket läromedel eleverna själva anser gynnar dem mest, och 

jämföra mer traditionella läromedel med digitala läromedel för att se vilka som gynnar 

språk- och kunskapsutvecklingen mer. Elevernas synpunkter och attityder vore av lika 

stor vikt att undersöka då det faktiskt är eleverna själva som sitter med lärplattorna och 

använder sig av olika applikationer. Ytterligare förslag till vidare forskning är att jämföra 

skolor där lärplattor är mer etablerade och används mer frekvent med skolor som inte 

använder sig av lärplattor lika vitt, och på så sätt se om lärplattan används mer språk- och 

kunskapsutvecklande på de skolor där lärplattan är mer etablerad.  
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Bilagor 
 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för utbildning? (F-3, 4-6, 1-7 etc.) 

1.1 När tog du examen och hur länge har du arbetat inom skolsektorn? 

1.2 Vilken årskurs undervisar du i just nu? 

1.3 Undervisar du elever med annat modersmål i ämnet svenska som andraspråk? 

a. Om nej, har du tidigare erfarenheter av elever med annat modersmål än 

svenska? 

 

2 Har du utbildning inom ämnet svenska som andraspråk? 

a. Om ja, hur mycket utbildning? 

2.1 Är din utbildning inom ämnet tillräcklig? 

a. Om nej, vad skulle du vilja komplettera i din utbildning? 

2.2 Hur arbetar du med litteracitet med flerspråkiga elever? 

2.3 Vad anser du är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär?  

2.4 Hur arbetar du språk- och kunskapsutvecklande med elever som har ett annat 

modersmål?   

 

3. Har du/ni tillgång till digitala medel på din arbetsplats? 

a. Om ja, vilken typ av digitala medel? 

3.1 Använder du dig av digitala medel i din undervisning? 

a. Om ja, vilket digitalt medel använder du dig främst av i klassrummet? 

3.2 Har du fortbildning inom IKT med inriktning på lärplattor? 

a. Om ja, är fortbildningen tillräcklig? 

3.3 Upplever du att tekniken har förändrats sedan du började arbeta i skolan? 

a. Om ja, anser du att det är positivt eller negativt med den förändring som 

skett? 

3.4 Har ni i arbetslaget fört något resonemang kring användningen av lärplattor? 

 

4. Använder du dig av lärplattor i undervisningen i svenska som andraspråk? 

4.1 Hur använder du dig av lärplattan i undervisningen? 

4.2Vilka erfarenheter har du av lärplattan som verktyg i undervisning inom ämnet 

svenska som andraspråk? 

4.3 Vilka för- och nackdelar ser du med att använda lärplatta i din undervisning med 

elever med annat modersmål för att främja språkutveckling och kunskapsutveckling? 

4.4 Anser du att lärplattan främjar barnets språk- och kunskapsutveckling inom ämnet 

svenska som andraspråk? 

4.5 Anser du att lärplattan är ett språk- och kunskapsutvecklande medel för barn med 

annat modersmål än svenska? 

a. Om ja, på vilket sätt ser du att det är språk- och kunskapsutvecklande?  

4.6 Använder du dig av lärplatta som verktyg vid arbetet med litteracitet? 

a. Om ja, hur ser arbetet ut? 
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Brev till informanter 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som studerar sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot F-3 vid Högskolan i Gävle. Under de senaste åren har det skett en 

utveckling i samhället som har påverkat skolan. I vårt examensarbete skriver vi om 

svenska som andraspråk och användningen av läsplattan i undervisningen. Vi båda tycker 

att ämnet är intressant då den utveckling som skett i samhället under de senaste åren och 

förändringen ställer större krav på skolans personal och elever. Teknikens utveckling har 

förändrat hur somliga klassrum väljer att arbeta och elever med annat modersmål än 

svenska har ökat vilket leder till att även behovet av utbildade svenska som 

andraspråkslärare är större.  

 

I vårt examensarbete utgår vi från intervjuer med yrkesverksamma lärare där fokus ligger 

på era erfarenheter av att arbeta med lärplattan i samband med undervisning i svenska 

som andraspråk. Intervjun består av en rad frågor och kommer ta 30-45 minuter, vi 

kommer att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem, ljudinspelningen 

kommer omgående efter transkribering att raderas. Alla som deltar i intervjun kommer 

att vara anonyma och inga namn kommer att publiceras. Den information som delges 

under intervjun kommer att användas i undersökningssyfte och kommer att användas som 

material i analysarbetet. Examensarbetet kommer att offentliggöras och du kan när som 

helst avbryta din medverkan. Vid frågor och funderingar går det att nå oss via telefon 

eller mejl. 

 

Josefin Magnusson 

Telefonnummer: 07X-XXX XX XX 

Mejl: XXXXX@XXX.XX 

 

Maria Dienstbier 

Telefonnummer: 07X-XXX XX XX 

Mejl: XXXXX@XXX.XX 
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