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Sammanfattning  

Det övergripande syftet i denna studie är att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande 

undervisningen av teckenspråkiga elever i specialskolan. Studien belyser den utmaning lärare 

möter då de undervisar flerspråkiga elever med dövhet eller hörselnedsättning där 

språkutveckling och kunskapsutveckling sker parallellt. Språk är grunden för all 

kunskapsinhämtning och elever med dövhet eller hörselnedsättning har en språklig nivå som 

är lägre än jämnåriga hörande barns. Lärarna i specialskolan behöver ge eleverna rika 

möjligheter i undervisningen att utveckla språk. De behöver också ha en undervisning som är 

meningsfull för eleverna och där eleverna får tänka och reflektera över hur språk är 

konstruerade och hänger ihop. För att besvara syfte och frågeställningar i denna kvalitativa 

studie har åtta lärare intervjuats. Insamlat material har bearbetats och analyserats utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv samt med hjälp av Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) HOTS & 

CoVES modell.  

 

Resultaten visar att lärarna i vår studie är överens om att språkutvecklande undervisning är 

något som genomsyrar hela verksamheten. Dock visar deras utsagor att de arbetar på olika sätt 

med språkutvecklande undervisning och att de använder sig av mer eller mindre planerade 

metoder. Utifrån vårt analysverktyg HOTS & CoVES (Easterbrooks och Beal-Alvarez, 2013) 

ser vi att samtliga framgångsfaktorer (metakognitivt tänkande, tillgänglig kommunikation, 

visuell support, explicit instruktion och stöttning och mediering) finns representerade i 

lärarnas utsagor. Lärarens breda kompetens, speciellt inom lingvistik, upplevs som en central 

faktor för att eleven ska utvecklas optimalt utifrån sina förmågor.  
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1 Inledning 

Lärare i Specialskolan, för elever med dövhet eller hörselnedsättning, ställs dagligen inför 

utmaningar då elevgruppen har stor variation i sina kunskaper och språk. Denna utmaning 

innebär många gånger att lärare undervisar flerspråkiga elever där språkutveckling och 

kunskapsutveckling sker parallellt. I denna kvalitativa intervjustudie riktas fokus främst mot 

lärarnas upplevelser av sin språkutvecklande undervisning och vilka styrkor och svagheter de 

kan se i sitt eget arbete men också på sin arbetsplats.  

 

Specialskolan är en statlig skola för elever med funktionsnedsättningar som är kopplade till 

hörsel, syn och språk. Specialskolan ingår i Specialpedagogiska Skolmyndigheten och av nio 

skolenheter riktar sig fem regionala skolor till målgruppen elever som är döva eller har 

hörselnedsättning. Enligt skollagen ska specialskolan erbjuda en utbildning som är anpassad 

till varje elevs förutsättningar och som samtidigt motsvarar den utbildning som ges i 

grundskolan (SFS 2010:800). Detta innebär att de regionala specialskolorna ska erbjuda 

eleverna en tvåspråkig miljö, där undervisning ska ske på teckenspråk och svenska i skrift 

samt tal i den mån eleven har förutsättningar för det. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2018b) rapporterar att de senaste åren har andelen elever som gått ur specialskolan med 

fullständiga betyg skiftat mellan 25 % och 40 %. Analysen visar att antalet elever med annat 

modersmål än svenskt teckenspråk och svenska uppgår till 43 %. SPSM menar att detta får 

konsekvenser i elevgruppen där många är i behov av teckenspråk och dessutom ska förhålla 

sig till ett tredje eller fjärde språk, utöver teckenspråk, svenska och engelska 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018b). 

 

Elever med dövhet eller hörselnedsättning riskerar i större grad att få stora svårigheter i 

skolarbetet på grund av olika språkliga förutsättningar under uppväxten, menar Carin Roos 

och Karin Allard (2016). De betonar att språk är grunden för all kunskapsinhämtning. Harry 

Knoors och Marc Marschark (2014) och Elsa Foisack, Claudia M. Pagliaro och Ronald R. 

Kelly (2013) är några av flera forskare som internationellt lyfter samma problematik och 

menar att elever med dövhet eller hörselnedsättning har en språklig nivå som är lägre än 

jämnåriga hörande barns, vilket leder till begränsningar i tillägnandet av kunskaper i skolans 

olika ämnen och därmed sämre måluppfyllelse. 

 

2015 trädde en ny förordning i kraft med syftet att säkerställa kompetensen hos lärarna inom 
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specialskolan. Enligt förordningen om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 

(SFS 2011:326) ska undervisande pedagoger inom specialskolan ha speciallärarkompetens 

med inriktning mot elever med dövhet eller hörselnedsättning. Sommaren 2017 fick 

specialskolan också en gemensam plan för tvåspråkighet (Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten, 2017) som ytterligare syftar till att stärka språkens position i 

undervisningen.   

 

Med hjälp av tydliga styrdokument och goda förutsättningar arbetar svenska specialskolan 

således från flera håll för att säkra elevernas språk- och kunskapsutveckling, men når ändå 

inte förväntade framgångar. Som verksamma lärare i specialskolan ser vi en utmaning i 

arbetet med eleverna då deras språkliga nivåer och förmågor varierar stort. Språket är en 

grund för lärande (Lspec11, 2011) och detta ställer krav på de undervisningsmetoder och 

stödfunktioner som finns inom specialskolan. För att undervisningen ska stötta eleverna att 

utveckla sitt språkbruk från ett vardagligt till ett mer skolrelaterat förutsätts en väl utformad 

språkinriktad didaktik (Hajer & Meestringa, 2014). Då denna undervisning parallellt ska stötta 

elevernas språk- och lärprocesser behövs god kompetens inom områdena teckenspråk, 

svenska och specialpedagogik. Specialpedagogiska insatser sätts idag in då elever är i behov 

av särskilt stöd och har mer ett kompensatoriskt uppdrag i syfte att uppväga skillnader i 

elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Ahlberg, 2013). Med denna studie 

vill vi därför lyfta lärarnas syn på hur de arbetar med språkutvecklande undervisning för att 

förebygga begränsningar och för att ge eleverna möjligheter att utveckla sina språkliga 

förmågor och sina ämneskunskaper parallellt. Stora delar av dagens forskning kring döva barn 

och barn med hörselnedsättning är inriktad mot läs- och skrivutveckling. Vi vill med detta 

examensarbete bidra till diskussionen genom att addera perspektivet med lärarnas upplevelser 

av den språkutvecklande undervisningen. 

 

1.1 Disposition 

Detta första avsnitt börjar med en inledning som motiverar valet av forskningsområde. Därpå 

redovisas studiens syfte och frågeställningar. I avsnitt tre presenteras begreppsdefinitioner där 

centrala ord och begrepp förklaras och förtydligas samt bakgrund till studien där vi redogör 

för styrdokument, språkplan och språkutvecklande undervisning. Avsnitt fyra innehåller 

tidigare forskning som presenteras under rubrikerna teckenspråkiga elevers språkutveckling 
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och undervisning av teckenspråkiga elever. Vidare beskriver vårt femte avsnitt metodologi 

där vi redogör för Hermeneutik och HOTS & CoVES-modellen. I samma avsnitt diskuterar vi 

hur vi har bearbetat och tolkat det empiriska materialet samt studiens tillförlitlighet, 

generaliserbarhet och de etiska aspekter vi har haft i åtanke. I nästkommande avsnitt redovisar 

vi material och tolkningar från våra intervjuer. I det sjunde avsnittet diskuteras valet av metod 

där styrkor och svagheter med studien presenteras. Därpå följer en resultatdiskussion där våra 

resultat diskuteras tillsammans med tidigare forskning. Avslutningsvis förtydligar vi vilka 

specialpedagogiska implikationer denna studie kan ge samt ger förslag på vidare forskning. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande undervisningen av 

teckenspråkiga elever i specialskolan.  

 

Följande forskningsfrågor preciserar studiens syfte: 

 Hur beskriver lärarna den språkutvecklande undervisningen inom specialskolan? 

 Hur beskriver lärarna inom specialskolan styrkor och svagheter i arbetet med 

språkutveckling i sin undervisning? 

 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt lyfter vi de ramar och förutsättningar som berör lärares arbete och vårt syfte, att 

belysa hur lärare upplever den språkutvecklande undervisningen av teckenspråkiga elever i 

specialskolan. Första delen behandlar begrepp som används i studien efter det följer 

styrdokument och grundprinciper lärare inom specialskolan ska förhålla sig till och slutligen 

beskrivs språkutvecklande undervisning. Eftersom studier (exempelvis Schönström, 2010 och 

Strong & Prinz, 1997) visar att elever med dövhet och hörselnedsättning har liknande 

inlärningsmönster vid andraspråksinlärning som talspråkiga elever, har språkutvecklande 

undervisning i talspråkliga miljöer beröringspunkter i vårt syfte och därför hänvisas delvis till 

källor som berör språkutvecklande undervisning av talspråkiga elever. 
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3.1 Begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt klargörs begrepp som vi vill förtydliga och definiera, då de kan förstås på olika 

sätt. På detta sätt vill vi skapa tydlighet och beskriva hur de används i denna studie. 

 

Flerspråkighet 

Med termen flerspråkig menas att eleven på ett eller annat sätt använder två eller flera språk 

(Skolverket, 2018). I specialskolan finns riktlinjer för den tvåspråkiga undervisningen där det 

bland annat i läroplanen står att eleverna ska kunna använda teckenspråk samt svenska i skrift 

och eventuellt tal, på ett rikt och nyanserat sätt.  När eleven kommer längre i sin utbildning 

tillkommer även engelska och moderna språk (Lspec11, 2011). Detta sammantaget tydliggör 

att specialskolan har i uppdrag att utbilda flerspråkiga elever. Flera av specialskolans elever 

har dessutom ett annat modersmål än svenska och svenskt teckenspråk, vilket utgör ytterligare 

en dimension i deras flerspråkighet. I detta examensarbete använder vi därför begreppet 

flerspråkighet, istället för tvåspråkighet, när vi pratar om elevens språkliga situation i 

specialskolan. Att eleven är flerspråkig innebär dock inte att eleven behärskar alla sina språk 

lika väl. För oss betyder det att språken finns och används i undervisningen och i den sociala 

samvaron i skolan eller hemma.  

 

Språkutvecklande undervisning 

Språkutvecklande arbetssätt, språkutvecklande arbete, språkutvecklande undervisning och 

språkinriktad undervisning är vanliga begrepp som förekommer inom skolvärlden. Dessa 

begrepp är mycket snarlika i sin betydelse. Maaike Hajer och Theun Meestringa (2014) 

definierar det som undervisning där språket är i fokus i alla ämnen och där språk- och 

kunskapsutveckling sker parallellt och eleverna lär sig att använda de ämnesspecifika språken 

både skriftligt och muntligt. I detta examensarbete använder vi begreppet språkutvecklande 

undervisning som ett övergripande begrepp för undervisning med språkligt fokus i alla 

ämnen. 

 

Teckenspråk 

Det svenska teckenspråket är ett eget språk som har ett eget teckenförråd och en egen 

grammatik. I Sverige finns det ungefär 30 000 personer som använder teckenspråk och då 
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använder de det svenska teckenspråket, liksom döva i andra länder använder sina nationella 

teckenspråk (Sveriges Dövas Riksförbund, 2014). Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2018a) beskriver teckenspråket som ett språk som under tid utvecklats i ett spontant samspel 

mellan döva människor. Teckenspråket är uppbyggt av visuella-gestuella signaler som 

uppfattas med synen. Signaler som tas emot med synen utgör själva kärnan i teckenspråket 

och trots att inte ljud används har munrörelser stor betydelse. Till skillnad mot det svenska 

talade språket har teckenspråket inget eget skriftspråk. Därför blir svenska språket dövas 

andra språk, som används för att skriva och läsa (Sveriges Dövas Riksförbund, 2014). 

 

Modaliteter 

Modaliteter kan beskrivas som olika sätt att uttrycka sig på, exempelvis tal, skrift, tecken och 

bilder. Föremål, bilder, gester och ord får betydelse i sociala sammanhang och dessa 

teckenvärldar (modes på engelska) används för kommunikation och för att tolka världen och 

skapa mening (Selander & Kress, 2010). Camilla Lindahl (2015) menar att modaliteter inte 

kan verka enskilt utan tillsammans bidrar de till ett gemensamt meningsskapande. Ofta 

benämns människors språkande som multimodala, då de använder sig av fler uttryckssätt 

parallellt.   

 

Mediering 

Mediering kan beskrivas som förmedling av information och kunskap. Läraren medierar 

kunskap och metoder då hen ger varierande exempel på hur eleven kan ta sig an en uppgift i 

olika steg, eller hur eleverna kan ta hjälp av olika språkliga drag för att förstå eller konstruera 

en text (Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013). Mediering är ett av Vygotskijs grundbegrepp i 

teorin om barns utveckling. Det finns olika sätt att mediera information och kunskap på, till 

exempel genom talspråk, skrift och olika symbolsystem. Men innebörden i samtliga är att de 

förmedlar budskap och gör människor delaktiga i en begreppsvärld (Mediering, u.å.). 

 

3.2 Styrdokument och grundprinciper för specialskolan  

Språkutvecklande undervisning har som avsikt att bemöta elevernas olika behov samt att ge 

adekvat stöd och stimulans som får eleverna att utveckla sin tvåspråkighet. I skollagen 

framhålls specialskolans riktlinjer där syftet är att utbildningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och att den ska motsvara den utbildningen som ges i grundskolan, så långt det 
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är möjligt. Vidare står det att hänsyn ska tas till elevernas olika behov i utbildningen samt att 

de ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). 

 

I läroplanen för specialskolan kan man läsa att människans viktigaste redskap för att lära, 

tänka och kommunicera är språk (Lspec11, 2011). Den framhåller på flera ställen 

specialskolans ansvar för elevernas språkliga utveckling och att denna ska ske genom att 

eleven ges rika möjligheter att kommunicera, läsa och skriva. Alla lärare har ansvar för att i 

alla ämnen arbeta med elevernas språkutveckling så att de utvecklar rika och nyanserade 

språk såväl i vardagen som i de mer specifika ämnesspråken. Vidare säger läroplanen att 

elever med dövhet eller hörselnedsättning ska ges förutsättningar att nå dessa språkkunskaper 

genom tvåspråkighet, d.v.s. teckenspråk och svenska och därmed öka möjligheten till fortsatta 

studier samt till en delaktighet i samhället (Lspec11, 2011).  

 

Elevernas språk- och kunskapsutveckling är hela skolans ansvar och ska inte ligga på enskilda 

lärare, menar Hajer och Meestringa (2014). De förespråkar att skolor ska ha en språkpolicy 

som innehåller kartläggning av elevernas språkutveckling och planer för hur skolan ska säkra 

den språkliga kvaliteten i undervisningen samt lärarnas kompetensutveckling i den 

språkutvecklande undervisningen. 

 

Under 2017 utkom SPSM med en språkplan för specialskolorna och den är tydlig med att 

både svenska språket och teckenspråket ska ges förutsättningar att utvecklas 

(Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2017). Vidare syftar den till att tydliggöra skolornas 

ansvar för elevernas utveckling av svenska och teckenspråk. Planen betonar vid upprepade 

tillfällen att språkutvecklingen är hela skolans ansvar och att lärarens roll är att stötta och 

utmana eleverna så att de utvecklar litteracitet och kommunikationsförmåga oavsett ämne. 

Planen är vidare mycket tydlig med att teckenspråk och svenska är likvärdiga språk, men i 

undervisning och andra sociala sammanhang inom skolorna är teckenspråk främst det 

gemensamma språket för kommunikation. Specialpedagogiska Skolmyndigheten beskriver 

vidare att skolornas uppdrag är att utveckla elevernas båda språk så att de kan användas på ett 

rikt och nyanserat sätt i alla ämnen. Ämneskunskaper och språk utvecklas parallellt och 

undervisningen ska därför organiseras så att elevens utveckling i båda språken gynnas. Det är 

av stor vikt att tydliggöra kopplingarna mellan språkens mönster och skolämnenas betydelser, 

menar Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2017). 
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Roos och Allard (2016) skriver att Sverige är ett av de få länder där eleverna i specialskolan 

har rätt till en tvåspråkig undervisning och att språken är de viktigaste verktygen vi har i 

arbetet med lärande och utveckling. Dock visar deras studie att det finns en mycket begränsad 

dokumentation kring metoder och beprövade erfarenheter gällande arbetet med tvåspråkig 

undervisning inom den svenska specialskolan. Skolverket (2016b) betonar vikten av att följa 

upp den egna undervisningen och elevernas utveckling. I skolverkets allmänna råd för 

planering och genomförande av undervisning (Skolverket, 2011a), uttrycks att läraren bör 

dokumentera sina planeringar och uppföljningar dels för att få stöd i genomförandet men även 

för att kunna följa upp och utvärdera undervisningen. Vidare kan relevant dokumentation vara 

ett bra underlag och ett centralt redskap både vid rektors uppföljning av verksamheten, men 

även som underlag för att belysa elevens kunskaper utifrån kunskapskraven där 

dokumentationen utgör stöd till den skriftliga individuella utvecklingsplanen. 

 

Skolverket (2016a) lyfter, i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

forskningsresultat inom det specialpedagogiska kunskapsområdet där det visar sig att de 

förväntningar och krav skolan ställer, inte alltid är samstämmiga med enskilda individers 

behov och förutsättningar. Ann Ahlberg (2013) lyfter begreppet en skola för alla och 

poängterar att undervisningen ska vara anpassad efter alla elevers individuella förutsättningar. 

Ett tidigare sätt att möta elever i behov av särskilt stöd, menar hon, har ändrat riktning mot en 

nu ökad inkludering där det särskilda stödet ska ges inom elevgruppen. Skolan ska 

kompensera elevers olikheter och specialpedagogiska insatser ska bidra till en skola för alla 

där elever med svårigheter ska ges det stöd som krävs för att uppnå detta (Ahlberg, 2013).  

 

3.3 Språkutvecklande undervisning 

Hajer och Meestringa (2014) använder begreppet språkinriktad undervisning som innebär att 

det i undervisningen ska finnas fokus på både ämneskunskaper och ämnesspråk så att eleven 

ges goda möjligheter att tillägna sig de begrepp som anses vara ämnesspecifika och utveckla 

förståelse för ämnets språkliga särdrag.   

 

Den största utmaningen i lärandet för elever med dövhet eller hörselnedsättning är språket. 

Inte sällan ligger dessa elever efter sina hörande kamrater i språkutvecklingen på grund av 

begränsad språklig stimulans under uppväxten menar Knoors och Marschark (2014). Hajer 
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och Meestringa (2014) fokuserar på undervisning av flerspråkiga hörande barn men även de 

betonar språkets centrala roll för kunskapsutveckling och belyser fördelarna med att arbeta 

språkinriktat. Detta arbete innebär att läraren ställer höga krav på eleverna och ger stöttning 

på olika sätt så att deras språk och kunskaper utvecklas optimalt. Öppna frågor, visuellt och 

taktilt stöd, varierande arbetssätt med rika möjligheter att använda språk i tal och skrift samt 

efterföljande utvärderingar är några exempel på gynnsam språkutvecklande pedagogik, menar 

Hajer och Meestringa. 

 

Språkutveckling såväl som kunskapsutveckling hänger på hur språket hanteras och därmed 

finns behov av en effektiv planering som ser till utvecklingen av elevens förmågor, menar 

Hajer och Meestringa (2014). Skolverket (2011b) skriver att forskare länge har betonat vikten 

av att lärare har en medvetenhet om vad som kännetecknar språket i deras ämne och att denna 

medvetenhet bör synas i planeringen då läraren ska förmedla skillnaden mellan vardagsspråk 

och skolspråk. Planeringen bör också ta tillvara på elevens språkliga förmågor så att 

undervisningen utgår ifrån dem och därigenom utveckla ämnesspråken. 

 

Olika forskare använder begreppen vardagsspråk och skolspråk och menar att dessa delar är 

av vikt att arbeta med när det gäller flerspråkiga elever (Skolverket, 2011b). Skolverket 

beskriver tre olika språkdomäner som beskriver hur språk används i skolan. Dessa kallas 

vardagsdomänen, specialiserade domänen och den reflexiva domänen. I vardagsdomänen 

sker muntliga samtal, t.ex. om elevernas förkunskaper i något ämne. Då knyts språket till 

vardagliga exempel. I den specialiserade domänen behandlar undervisningen det som är 

specifikt för ämnet och det aktuella arbetsområdet, oftast med skrift i fokus. Den reflexiva 

domänen syftar till de delar då elever, själva eller med stöd av läraren, reflekterar över och 

kritisk granskar texter. Utmaningar lärare stöter på när det gäller att utveckla skolspråk i 

elevgruppen som är flerspråkiga grundar sig i att elevernas svenska vardagsspråk många 

gånger inte är tillräckligt utvecklat, vilket utgör begränsningar när undervisningen rör sig 

inom den specialiserade- och reflexiva domänen (Skolverket, 2011b). Det språkbruk som 

elever kommer i kontakt med i undervisningen är avgörande för deras språk- och 

kunskapsutveckling menar Pauline Gibbons (2016). Eleverna utvecklas språkligt och 

kunskapsmässigt då de får träna på att tala på ett medvetet och funktionellt sätt. Lärarens 

stöttande roll är därmed av stor vikt, menar Gibbons. 

 

Lärare som undervisar elever med dövhet eller hörselnedsättning måste vara mer flexibla och 
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ha större bredd i sin undervisning än kollegorna för att möta elevernas olika behov och nivåer 

av utveckling. Susan R. Easterbrooks och Jennifer Beal-Alvarez (2013) och Knoors och 

Marschark (2014) betonar att undervisningen av dessa elever inte bara kan bygga på en 

metod. Knoors och Marschark beskriver det faktum att det ofta blir lärarens jobb att “fylla på” 

elevernas förråd med vardagsspråk för att de så småningom ska kunna ägna sig åt mer 

avancerat skolspråkande. Detta är något som kan anses utgöra ett hinder då det tar tid och 

fokus från andra skoluppgifter, menar Knoors och Marschark (2014). Något som också utgör 

ett hinder för optimal språkutveckling menar Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) är i de 

fall då läraren gör en bedömning av att det finns behov av fördjupande kunskaper i olika 

delar, men att skolans krav på tempo och kursinnehåll gör att dessa behov inte blir tillräckligt 

tillgodosedda, eller rent av förbisedda. 

 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning som relaterar till studiens syfte, att belysa hur lärare 

upplever den språkutvecklande undervisningen av teckenspråkiga elever i specialskolan. Först 

redogörs för hur sökning av tidigare forskning gått till. Sedan följer avsnitt som redogör för 

teckenspråkiga elevers språkutveckling samt undervisning av teckenspråkiga elever. 

 

Vid sökning av tidigare forskning har databaserna ERIC och Libris använts. De sökord som 

använts vid sökning i databaser är; teaching deaf learners, deaf education, language, bilingual, 

teaching method, teaching difficulties, teaching techniques. Vidare har tips på tidigare 

forskning hämtats från referenslistor i tidigare examensarbeten och avhandlingar. Resultaten 

av våra sökningar visar att forskningen inom detta område främst riktar sig mot läs- och 

skrivinlärning eller flerspråkighet, området språkutvecklande undervisning för teckenspråkiga 

elever är begränsat. För att få ett bredare underlag hänvisar även detta avsnitt delvis till 

undervisning av talspråkiga elever.  

 

4.1 Teckenspråkiga elevers språkutveckling 

Döva barns olika språkliga bakgrunder och förutsättningar skapar stora utmaningar för lärarna 

i skolan, menar Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013). Tack vare den senaste tidens 

medicinska och tekniska framsteg upptäcks barns dövhet eller hörselnedsättning oftast tidigt i 
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livet vilket gör att de får Cochleaimplantat eller hörapparater tidigare. I vissa fall får dessa 

barn då också medveten språklig stimulans och stöttning i sin språkutveckling, medan andra 

barn inte får samma förutsättningar. En central framgångsfaktor för att dessa elever ska 

utveckla sina språkförmågor och litteracitet är lärarens förmåga att anpassa undervisningen 

efter individens behov, beskriver Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013). Teckenspråkiga 

elever är generellt motiverade att lära flera språk men de behöver uttalade detaljerade mål för 

att öka motivationen och skapa en vision av vad de ska och kan lära, visar Kata Csizér, Edit 

H. Kontra och Katalin Piniel (2015) studie. De menar att lärarnas roll som förebild är central 

och deras stöttning är avgörande för hur eleverna tillägnar sig språk. 

 

Teckenspråkiga elevers andraspråksutveckling följer liknande mönster som hörande elevers. 

Krister Schönströms (2010) studie behandlar döva elevers tvåspråkiga utveckling där syftet är 

att undersöka elevernas språkfärdigheter genom att hitta en metod för att jämföra elevernas 

kunskaper i svenska och teckenspråk. Studien baseras på textanalyser, intervjuer och 

enkätundersökningar. Resultaten visar att döva teckenspråkiga elever som ska lära sig svenska 

som andraspråk uppvisar ett liknande inlärningsmönster som de hörande andraspråkseleverna 

och att ett starkt första språk är en bra förutsättning för en god utveckling i andra språk. 

Schönström (2010) kopplar sina resultat till Michael Strong och Philip M. Prinz (1997), vars 

studier i USA tydligt visar att barn som har en god språklig grund i amerikanskt teckenspråk 

(ASL) har större framgångar i utvecklingen av engelska skriftspråket. Schönström (2010) 

menar dock att det finns delar som skiljer den teckenspråkiga undervisningen från den 

talspråkiga, då den begränsning som dövheten eller hörselnedsättningen utgör skapar 

lärandesituationer som inte riktigt kan jämföras med den talspråkiga undervisningen. Ett 

exempel på detta är språkens olika modaliteter. Teckenspråket saknar dessutom ett 

skriftspråk, vilket innebär att teckenspråkiga barns läsinlärning och språkinlärning sker 

parallellt. 

 

Att språk och modaliteter kontinuerligt samverkar i undervisningen ses som en 

framgångsfaktor. Lindahls (2015) avhandling utgår ifrån teckenspråkig undervisning och 

undersöker hur svenska och teckenspråk sammanflätas med andra modaliteter och hur de 

samverkar och bidrar till gemensamt meningsskapande i undervisningen i de 

naturvetenskapliga ämnena. Hon lyfter i sin avhandling vikten av lärarnas tvåspråkiga 

kompetens och menar att denna kompetens bidrar till att eleverna får större möjligheter att 

utveckla sina språk och sina egna språkliga förmågor. Hennes studie analyserar hur olika 
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språk och modaliteter används som resurser och bidrar till gemensamt meningsskapande i 

NO-undervisning. Lindahl menar att trots att hennes studie främst riktar sig mot de 

naturvetenskapliga ämnena kan dess resultat användas på andra sociala praktiker med 

specifikt språkbruk inom skolan, eftersom den lyfter framgångsrika undervisningsmetoder i 

teckenspråkig skolmiljö.   

 

4.2 Undervisning av teckenspråkiga elever 

Flerspråkig undervisning är mer komplex än annan undervisning, då den ofta kombinerar 

kommunikativa, kognitiva och grammatiska perspektiv, menar Ofelia García (2009). Hon 

skriver främst om två- och flerspråkighet bland hörande, men drar då och då paralleller till 

den flerspråkiga situation som lärare och elever med dövhet eller hörselnedsättning möter i 

den teckenspråkiga undervisningen. Då lyfter hon främst de delar som handlar om elevernas 

språkliga utveckling i sociala sammanhang och att döva precis som hörande utvecklar sina 

språk i samspel. Hon beskriver också att så som hörande flerspråkiga använder sina språk på 

olika sätt i olika situationer anpassar sig också döva efter de modaliteter som fungerar i 

situationen, teckenspråk eller skrift. García beskriver vidare att undervisning av elever med 

dövhet eller hörselnedsättning i behov av teckenspråk ser väldigt olika ut i världen idag. I 

många fall sker undervisning på teckenspråk, men det är inte alltid dessa skolor har 

teckenspråk som ett eget skolämne. I de fall då skolorna har en kursplan för ämnet 

teckenspråk möjliggörs elevernas utveckling av teckenspråket vilket i förlängningen ger dem 

en större möjlighet att utveckla och använda sina metakognitiva och metalingvistiska 

förmågor, anser García (2009). 

 

Det uppstår en komplexitet i situationer där lärare på en och samma gång ska hantera 

ämnesinnehåll, ämnesspråk och tvåspråkighet i ett gemensamt meningsskapande. Detta 

beskrivs av Lindahl (2015) som menar att i denna komplexa situation kan inte modaliteterna 

verka enskilt utan att de tillsammans bidrar till gemensamt meningsskapande. Lindahl belyser 

lärare och elevers användning av de tvåspråkiga resurser som finns i klassrummet. Hon ger 

exempel på hur lärare i hennes studie använder både svenska och teckenspråk som resurser 

för att förklara och förtydliga. Lindahl beskriver användandet av båda språken som sömlöst 

där läraren visar texter på svenska samt resonerar på teckenspråk om det skrivna och dess 

betydelse med hjälp av avbildade tecken, handbokstavering, tecknad svenska och pekningar 
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på den svenska texten på tavlan. Skriftlig svenska och teckenspråk används i ett nära samspel 

vilket gynnar sambandet mellan språken, vilket i sin tur bidrar till att ämnesinnehållet lyfts på 

ett adekvat sätt menar Lindahl.  

 

Språkundervisning på teckenspråk kan ses som en utmaning. Karin Allards (2013) avhandling 

belyser hur interaktionen och den sociala praktiken ser ut då teckenspråkiga elever i 

specialskolan ska lära ytterligare ett skriftspråk, engelska eller spanska, med hjälp av 

teckenspråk som medierande verktyg. Hennes resultat lyfter delar i språkundervisningen där 

förutsättningar och metoder skiljer sig från undervisning av hörande elever. Allards 

observationer av språkundervisningen visar att det faktum att döva elever i specialskolan är 

hänvisade till svenskt teckenspråk för kommunikation blir en utmaning i 

språkundervisningen, eftersom de inte kan utveckla ett nytt språk genom att använda det på 

samma sätt som hörande gör. Analyserna av hur teckenspråkiga pedagoger gör för att komma 

runt denna utmaning visar att lektionerna ofta följer traditionella mönster, där läraren styr 

innehållet som mestadels rör sig på ord och begreppsbasis. För att utveckla en undervisning 

som stimulerar elevernas språkliga förmågor bör läraren ha kunskap om hur elevens 

språkutveckling går till (Allard, 2013). Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) lyfter här 

dilemmat med att det ibland saknas tillräckliga kunskaper i teckenspråk hos de lärare som 

undervisar eller hos de som tolkar undervisningen. De anser att lärare måste ha förståelse för 

hur teckenspråkets uppbyggnad och grammatik skiljer sig från det talade språket, för att 

kunna göra jämförelser och utveckla elevens båda språk i alla ämnen. 

 

En litteraturstudie har gjorts över aktuell forskning som analyserar vilka framgångsfaktorer 

som finns i arbetet med läs- och skrivlärande för barn med dövhet och hörselnedsättning 

(Roos & Allard, 2016). Denna studies andra del visar på didaktiska möjligheter för 

språkutvecklande undervisning kring barn med dövhet eller hörselnedsättning i förskola och 

tidiga skolår. Studien beskriver också de hinder som litteraturen lyfter för denna elevgrupp. 

Roos och Allard menar att litteraturen främst beskriver tre hypoteser som förklarar elevernas 

tillkortakommanden. Den första handlar om att eleven inte har en tillräckligt utvecklad 

fonologisk medvetenhet, vilket bidrar till försening i läs- och skrivinlärning. Den andra 

hypotesen menar att eleverna inte utvecklat sina kunskaper om språkens grammatik och 

strukturer tillräckligt. Den tredje beskriver att eleverna har brister i språk och kunskaper från 

tidig ålder och därmed inte utvecklar sin läs- och skrivförmåga på ett åldersadekvat sätt (Roos 

& Allard, 2016).  



 

  13 

 

 

Forskning har visat att elever med dövhet eller hörselnedsättning ligger efter sina hörande 

kamrater i skolrelaterade prestationer, skriver Marc Marschark och Harry Knoors (2012). 

Deras litteraturstudie lyfter några upptäckter som gjorts där elever med dövhet eller 

hörselskada skiljer sig från hörande elever i undervisningen. Marschark och Knoors menar att 

det tidigare har antagits att dessa elever tillgodogör sig innehållet i lektioner och material på 

samma sätt och under samma tid som hörande, bara man tar sig förbi de språkliga hindren. På 

senare år har dock flera forskare kommit fram till att detta inte stämmer fullt ut. Det finns 

kognitiva skillnader mellan denna elevgrupp och hörande elever, vilket lärare måste ta hänsyn 

till då de planerar sin undervisning, menar Marschark och Knoors (2012). 

 

Forskningen visar att det är tydligt att en stark fonologisk grund i något språk underlättar det 

tillägnandet av nya språk, men viktigare än den fonologiska förmågan är det metakognitiva 

tänkandet, anser Roos och Allard (2016). Elever i skolan förväntas tänka på en högre kognitiv 

nivå och använda sig av kritiska reflektioner och resonemang för att lösa problem, dra 

slutsatser och jämföra resultat. Detta kräver att eleven kan tänka om sitt lärande och om sitt 

eget tänkande. Analyser visar att elever som uppvisar språkliga brister inte använder 

metakognitivt tänkande på ett adekvat sätt i sina lärprocesser, menar Roos och Allard (2016).  

 

Att tänka om sitt lärande och att utveckla metakognitiva färdigheter är fördelaktigt i allt 

lärande. Marschark och Knoors (2012) skriver att lärare till teckenspråkiga elever ofta 

underskattar deras förmåga, vilket leder till en kompensatorisk undervisning som inte 

stimulerar elevernas metakognitiva förmågor tillräckligt. För att dessa metakognitiva 

förmågor ska utvecklas bör fokus ligga på visuell stöttning, istället för verbal. Marschark och 

Knoors hänvisar till Keith Mousley och Ronald R Kelly (1998), vilkas undersökning gjordes 

på döva collegestudenter i USA och testade studenternas metakognitiva förmågor vid 

problemlösning. Studenterna fick problem att lösa, antingen ordbaserade eller visuellt 

baserade. Resultaten visade att de döva studenterna presterade bättre på de visuellt baserade 

problemen men att de alla var impulsiva i sina beslutsprocesser och att de sällan stannade upp 

för att utvärdera sin strategi, tänka ut alternativa sätt eller bedöma rimlighet. Mousley och 

Kelly (1998) menar att mediering och stöttning är centrala komponenter i undervisningen av 

döva, för att de ska utveckla fungerande metakognitiva färdigheter.  

 

Diskussioner på metanivå, där teckenspråk och svenska jämförs skapar större och djupare 
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förståelse för innebörden i begreppen, menar Lindahl (2015). Hon skriver om tvärspråklig 

metadialog och betonar vikten av att samtala om olika ämnesspecifika begrepp. Här handlar 

det om att skilja svenska och teckenspråk åt för att kunna belysa skillnader och likheter i hur 

det svenska ordet är uppbyggt och varför tecknet ser ut som det gör. Vissa begrepp använder 

bara ett ord på svenska men på teckenspråk kan det finnas flera olika tecken beroende på 

sammanhanget, ett exempel på detta kan vara begreppet trög. Vissa tecken kan även skapa 

missförstånd då tecknen ibland kan ge en felaktig bild av ett fenomen (Lindahl, 2015).  

 

Lindahl (2015) lyfter, i samband med metadiskussioner, vikten av lärarens förtrogenhet med 

språken och menar att det visuella stöd som teckenspråket kan ge både kan utgöra fördelar 

och nackdelar. I de fall då läraren inte riktigt behärskar till exempel avbildade tecken eller om 

beskrivningar är bristfälliga kan tecknen missförstås. Detta gäller också för de tillfällen då 

läraren inte kan hantera den komplexitet som det kan innebära att beskriva till exempel en 

naturvetenskaplig process. Knoors och Marschark (2014) lyfter å andra sidan att då språket 

tolkas från tal/text till teckenspråk kan vissa delar bli tydligare och därmed ge fördelar. Ett 

exempel kan vara problemlösning i matematik där vissa teckenkombinationer kan avslöja 

bärande information som texten inte lika tydligt visar. Lindahl (2015) menar att i dessa fall 

kan läraren medvetet välja att bokstavera vissa tecken för att säkerställa att eleven själv får 

resonera sig fram till en lösning.  

 

Marschark och Knoors (2012) förklarar att dövas förmåga att ta in visuella intryck från 

omgivningen är oftast bättre än hörandes. Detta innebär att de är bra på att uppmärksamma 

saker som händer i närheten, men detta kan å andra sidan bli en källa för distraktion och en 

kognitiv belastning då eleven vistas i visuellt bullriga miljöer. En tidigare studie gjort av Mark 

Marschark, Jeff B Pelz, Carol Convertino, Patricia Sapere, Mary Ellen Arndt och Rosemarie 

Seewagen (2005) lyfter denna förmåga. Deras studie jämförde döva och hörande elevers 

förmåga att processa visuell information i undervisningen. Resultaten visade att trots att de 

döva eleverna hade en mer utvecklad visuell förmåga så hade de hörande eleverna stora 

försprång. Det visade sig att när läraren tecknade tittade den döva eleven ungefär 44 % av 

tiden på läraren. Det var ingen skillnad i visuell uppmärksamhet ifall den döva eleven växt 

upp i ett teckenspråkigt eller talspråkigt hem, menade Marschark et. al (2005).  

 

Scaffolding är en framgångsrik pedagogisk strategi för flerspråkiga elever att skapa nya 

kunskaper, vilket sker när eleven blir kognitivt utmanad men samtidigt får pedagogisk 
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stöttning i språket och kontexten, beskriver Jim Cummins (2000). García (2009) anser också 

att scaffolding är en framgångsfaktor för optimal språklig utveckling, men att användandet av 

metoden kräver att läraren har god förmåga att avgöra elevens behov av stöttning och 

utmaning. Marschark & Knoors (2012) menar att ett område som skiljer elever med dövhet 

eller hörselnedsättning från hörande elever i behov av stöttning är arbetsminne och 

långtidsminne. Här behövs medveten stöttning från lärarna då döva inte använder sina 

kognitiva förmågor för att koppla ihop och organisera sina minnen i samma utsträckning som 

hörande. Detta kan utgöra hinder då lärare använder strategier som baseras på hörandes 

minnesförmågor. Lärare som har erfarenhet och kunskap om dövas kunskapsinhämtning 

använder andra strategier som bygger på elevernas behov av visuella material samt kognitiv 

stöttning (Marschark & Knoors, 2012). 

 

För både lärare och elev kan det vara svårt att analysera ett visst språk med hjälp av ett annat 

språk om man inte är väl insatt i språkliga strukturer och konstruktioner. Allard (2013) menar 

att det en språklärare gör är mycket komplicerat. I sin studie fann Allard dock att 

teckenspråket användes för viss mediering i språkundervisningen, men inte alls i den 

utsträckning som kunde varit möjligt. Det användes vid översättningen eller som hjälp vid 

förståelse, inte som ett medierande redskap i möten mellan olika språk (Allard, 2013). 

Lärarens stöttning och medierande utvecklar elevernas språk genom att bygga broar mellan 

det vardagliga språket och det ämnesspecifika skolspråket, menar Pauline Gibbons (2003). 

Hennes artikel beskriver en studie där hörande tvåspråkiga elever får sin undervisning på sitt 

andraspråk. Eleverna i studien skulle både lära sig språket samt inhämta kunskap via samma 

språk. Gibbons lyfter problematiken med att lära genom sitt andraspråk och att det ställer krav 

på elevens språkliga förmågor och lärarens flexibilitet och förmåga att stötta. Studien visar att 

stöttningen och medieringen i flera fall var en omedveten handling hos lärarna och Gibbons 

menar att det finns en stor vinst i att medvetandegöra lärare om detta. Denna medvetenhet kan 

skapa förutsättningar för att ytterligare utveckla undervisningen så att eleverna kan tillägna 

sig djupare kunskaper i språk och ämnen. 

 

4.3 Konklusion 

Genomgången av tidigare forskning visar att undervisningen av teckenspråkiga elever är ett 

område som blir mer och mer beforskat. Den tidigare forskning vi lyfter fokuserar på hur 
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döva tillägnar sig språk och hur deras lärprocesser ser ut i förhållande till hörande jämnåriga 

elever. Vår genomgång visar att stor tyngd ligger på lärarens kompetens och medvetenhet om 

vilka pedagogiska metoder som skapar gynnsamma lärtillfällen för teckenspråkiga elever med 

dövhet och hörselnedsättning. Stora delar av forskningen fokuserar på döva elevers läs- och 

skrivutveckling, som är en central del i elevernas utbildning. Utan tillräckliga kunskaper i 

språken svenska och teckenspråk uppstår dock svårigheter i läs- och skrivutvecklingen. 

Därför vill vi med vårt examensarbete bidra till detta område genom att addera perspektivet 

språkutveckling till läs- och skrivutveckling. Vi vill belysa lärarnas upplevelser av arbetet 

med att utveckla teckenspråk samt svenska i skrift och tal inom samtliga ämnen.  

 

5. Metodologi 

I detta arbete har vi valt att anta ett hermeneutiskt perspektiv då syftet med studien är att 

belysa hur lärare upplever den språkutvecklande undervisningen av teckenspråkiga elever i 

specialskolan. Den andra forskningsfrågan belyser styrkor och svagheter i arbetet med 

språkutvecklande undervisning. För att kunna göra adekvata analyser av vad som är styrkor 

respektive svagheter har Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) HOTS & CoVES-modell 

använts som en metodologisk utgångspunkt. Denna modell beskriver framgångsfaktorer i 

arbetet med elever med dövhet eller hörselnedsättning. Användningen av dessa 

framgångsfaktorer kan verifiera lärarnas utsagor om vad de upplever är styrkor och svagheter 

i den språkutvecklande undervisningen. Följande avsnitt kommer att redogöra mer ingående 

för hermeneutik och HOTS & CoVES-modellen. Därpå följer ett metodavsnitt som redogör 

för valet av metod, urvalsprocessen samt genomförandet av studien och analysarbetet. 

Slutligen redogör vi för studiens tillförlitlighet och de etiska aspekterna. 

 

5.1 Hermeneutik 

Ingrid Westlund (2015) beskriver att hermeneutik handlar om att tolka och förstå ett fenomen 

eller en utsaga. Det handlar också om att förmedla sin tolkning och sina slutsatser. Westlund 

anger tre huvudinriktningar inom hermeneutiken. Existentiellt inriktad hermeneutik, som är 

inriktad på att förstå författaren bakom utsagor eller texter. Nästa inriktning kallar hon 

misstankens hermeneutik, denna används när forskaren vill förstå fenomenet som texten eller 

utsagan handlar om. Här ligger tonvikten på förklaring av fenomenet. Den tredje inriktningen 
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benämner hon som allmän tolkningslära, där arbetar forskaren med förståelsen av ett budskap 

i en text eller utsaga. Fokus ligger då på att göra en tolkning och sätta den i samband med 

helheten för att förstå. I vårt arbete kommer vi att använda oss främst av den allmänna 

tolkningsläran då vi analyserar lärarnas utsagor tillsammans med tidigare forskning. 

 

Tolkarens förförståelse och förmågor spelar en stor roll i det hermeneutiska analysarbetet 

menar Per-Johan Ödman (2017). Han beskriver det hermeneutiska tolkningsarbetet som en 

process som är väldigt svår att översätta till rena metoder eller tekniker. Dock finns det några 

aspekter att ha i åtanke som kan fungera som arbetsprinciper. Ödman lyfter fram fyra 

aspekter; förhållningssätt, tolkningsprinciper, val av tolkning samt förmedling av förståelse. 

Mycket kortfattat innebär dessa aspekter att tolkaren behöver vara öppen för att den studerade 

verkligheten kan betyda något annat än vad han från början trott. I analyserna behöver 

tolkaren leta efter fakta och utsagor som motsäger varandra, för att få en klarare och mer 

nyanserad bild av helheten. Westlund (2015) förklarar även att sättet forskaren gräver sig 

djupare ner i den hermeneutiska processen kan liknas vid en spiral. Likt Ödmans (2017) 

förklaring, utgår forskaren från förförståelsen och försöker hitta olika ingångar att förstå och 

tolka sitt material. Vidare menar Ödman att tolkaren också måste kunna växla mellan olika 

abstraktions- och analysnivåer, för att kunna sätta stora och små saker i samband och se 

helheten med hjälp av delarna. Tolkningarna ska kunna förklara föreliggande väsentlig 

information samt vidareutvecklas så att även de motsägande faktorerna kan förklaras. 

Slutligen ska tolkningen förmedlas till andra på ett språk som är enkelt och tydligt och som 

synliggör hur tolkningarna genomförts. 

 

Kontexten ska alltid vägas in och ingå som en del i helhetstolkningen, eftersom utsagor alltid 

skapas i ett sammanhang där både tidsandan och situationen runt om påverkar, menar 

Westlund (2015). Ödman (2017) menar också att det är av vikt att forskaren är medveten om 

sin egen förförståelse och sina egna fördomar för att kunna se hur dessa påverkar tolkningen. 

Vidare skriver Westlund (2015) att den hermeneutiska forskaren har ett ansvar för att möta 

det empiriska materialet med lyhördhet och fantasi. Det gör att analyserna inte kan utgå från 

punkter som är bestämda på förhand. I och med att forskaren bör ha denna inställning till sitt 

material är det extra viktigt att han eller hon ställer sig kritisk till sitt material samt till sin 

analys för att öka trovärdigheten.  
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5.2 HOTS & CoVES-modellen 

HOTS & CoVES-modellen uppstod då Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) undersökte 

vilka framgångsfaktorer som karaktäriserar ett bra pedagogiskt arbete i döva elevers läs- och 

skrivutveckling. Även om denna modell främst riktar sig till läs- och skrivinlärning kan vi se 

många kopplingar till språkutvecklande undervisning då skriftspråk ingår som en del av det. 

Bland annat betonar Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) att det är centralt att lärarna har en 

genomtänkt och evidensbaserad metod som stöttar ordinlärning på många olika nivåer, från 

bokstäver till begreppsförståelse och användningsområde. Vidare menar de att lärare måste 

erbjuda rika träningstillfällen samt stöd i hur man går tillväga, ge feedback, vara en förebild, 

visa hur man drar slutsatser och hur man använder olika strategier. 

 

HOTS & CoVES är en förkortning för fem huvudsakliga framgångsfaktorer; Higher-Order 

Thinking Skills, Communication, Visual support, Explicit instruction och Scaffolding and 

mediation. I följande text kommer vi att använda svenska begrepp som motsvarar de 

ursprungliga engelska, dessa begrepp presenteras i en parentes efter det engelska begreppet. I 

fortsatt text används de svenska begreppen.  

 

Higher-order thinking skills (metakognitivt tänkande) handlar om metakognitivt tänkande och 

de metakognitiva förmågor elever behöver utveckla i lärprocesserna, menar Easterbrooks och 

Beal-Alvarez (2013). Några av dessa metakognitiva förmågor är kritisk reflektion, 

problemlösning, förmåga att dra slutsatser och se samband samt ha ett reflekterande 

förhållningssätt till sitt eget lärande. Elever som har tränat på detta är mer benägna att hitta 

flera olika lösningar på problem och ger mer genomtänkta svar. De har också större förmåga 

att kategorisera information vilket gör det lättare att komma ihåg och befästa ny kunskap. För 

läraren innebär detta att man måste jobba aktivt med att utmana eleverna genom att använda 

och lära ut många olika metoder och strategier. Planeringen måste ge utrymme för att kunna 

resonera om kunskap och de olika strukturer som finns i olika ämnen. I arbetet med elever 

med dövhet och hörselnedsättning handlar det också mycket om att kunna jämföra tal och 

tecken med skrift (Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013).  

 

Communication (tillgänglig kommunikation) är en framgångsfaktor som innebär att lärare och 

elev har en välfungerande kommunikation. Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) använder 
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uttrycket communication match och menar helt enkelt att de lärare som använder ett språk 

som eleverna kan förstå får elever som lär sig mer. Detta innebär att läraren måste besitta en 

kompetens i elevens språk för att kunna anpassa och utmana, oavsett språk. Easterbrooks och 

Beal-Alvarez (2013) hänvisar till en rad forskare (exempelvis Strong & Prinz, 1997 och 

Goodman, 2006) vars forskning har visat att den viktigaste egenskapen hos en effektiv lärare 

är ett rikt teckenspråk som flyter lätt och naturligt. I undervisningen innebär detta att lärarna 

måste behärska de tre modaliteterna tal, tecken och skrift mycket väl så att hen kan visa på 

likheter och skillnader. Läraren ska också aktivt arbeta med att tydliggöra nya ord och 

begrepp med hjälp av olika handalfabetstekniker. I undervisningen ska läraren utgå från att 

eleverna är visuella och därmed utforma stödet för kommunikation utefter detta. Slutligen 

menar Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) att det gemensamma språket också är av vikt för 

den sociala utvecklingen och det är i den interaktionen motivation för att lära skapas. 

 

Visual support (visuell support) syftar på den visuella stöttning och de visuella strategier 

lärare medvetet använder som stöd i undervisningen (Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013). 

Lärarens kunskaper om hur hörselnedsättningen påverkar elevens möjlighet att tillgodogöra 

sig information formar undervisningen där visuell support ingår som en naturlig del. Detta 

innebär att läraren använder hela det visuella registret för att förmedla kunskap och 

information samt arbetar mycket med bilder, både fysiska samt elevens egna inre 

visualiseringar. Läraren använder sig av olika strategier för att göra information visuellt 

tillgänglig och för att skapa förståelse genom visuell förstärkning. Läraren stöttar elevernas 

minnesträning genom att ha material synligt och tillgängligt i klassrummet. Detta kräver att 

läraren är väl förtrogen med teckenspråk, andraspråksinlärning samt har en väl utvecklad 

visuell intuition (Easterbrooks och Beal-Alvarez, 2013). 

 

Med Explicit instruction (explicit instruktion) menar Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) 

att större framgångar kan skönjas då läraren är tydlig med mål och förväntad prestation. Detta 

innebär också att läraren aktivt stöttar eleven på väg mot målet, visar goda exempel och 

erbjuder tillräckliga tillfällen att öva på momentet tills målet är nått. I undervisningen arbetar 

läraren mycket med att lära eleverna olika tekniker och strategier för att förstå och tillägna sig 

innehåll i t.ex. texter. En del av detta handlar om språkens olika grammatik och hur man som 

andraspråksanvändare kan dra nytta av att kunna språkliga regler. Easterbrooks och Beal-

Alvarez (2013) menar också att man arbetar med barnets alla språk, inte bara skriftspråket och 

att samarbetet med föräldrar är viktigt. 
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Scaffolding and mediation (stöttning och mediering) innebär att läraren agerar som en så 

kallad MKO (more knowledgeable other) som genom att stimulera, stötta och utmana inom 

zonen för den proximala utvecklingen får eleven att lära sig, menar Easterbrooks och Beal-

Alvarez (2013). De beskriver att Vygotskijs zon för proximal utveckling handlar om att 

läraren hela tiden måste möta eleven på en nivå som rör sig strax över elevens befästa 

kunskapsnivå, för att locka eleven att lära mer. Det vill säga att läraren ska stötta och 

förmedla information på ett sätt som hjälper eleven att ta sig lite längre än den givna 

informationen. I undervisningen innebär detta att läraren arbetar parallellt med språk- och 

kunskapsutveckling genom att använda sig av många olika metoder och verktyg. Läraren är 

väl medveten om sin medierande roll och använder sig ofta av medierande tekniker. I 

undervisningen främjas elevernas samverkan och samarbete inom olika delar, till exempel 

genom att ge och ta feedback och fungera som MKO för varandra (Easterbrooks och Beal-

Alvarez, 2013). 

 

En mer utförlig redogörelse för hur HOTS & CoVES-modellen används i vårt analysarbete 

finns under rubriken Bearbetning och analys av det empiriska materialet. 

 

5.3 Metod 

Vårt syfte med denna studie är att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande 

undervisningen av teckenspråkiga elever i specialskolan. För detta ändamål är intervju 

lämplig som materialinsamlingsmetod då forskaren är ute efter människors upplevelser och 

erfarenheter, menar Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014). I denna metoddel redogör vi 

för kvalitativa intervjuer, vår urvalsprocess samt genomförandet av intervjuerna. Vidare följer 

en beskrivning av hur vi bearbetat och analyserat vårt material. Slutligen lyfter vi studiens 

tillförlitlighet och de etiska aspekterna. 

 

5.3.1 Kvalitativ intervjustudie 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen ur den intervjuades 

perspektiv skriver Kvale och Brinkman (2014). Vi har i denna studie valt att använda oss av 

det som Martyn Denscombe (2016) benämner som semistrukturerade intervjuer. Detta innebär 
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att intervjuns frågeställningar är mer övergripande och att intervjuaren är flexibel vad det 

gäller frågornas ordning samt vilka följdfrågor som blir relevanta. Denna 

materialinsamlingsmetod passade för vårt syfte då vi ville ha möjlighet att ställa fördjupande 

frågor kring de delar informanterna lyfte. Intervjuandet kan ses som en process där man kan 

samla in eller konstruera kunskap, menar Kvale och Brinkman (2014) vidare och använder 

begreppen malmletare och medresenär. Med malmletare menar de att forskaren letar efter 

sådant som kan antas spegla fakta i det informanten säger. Medresenär är mer intresserade av 

samtalet och de utsagor som kommer därifrån och samlar därigenom in kunskaper det vill 

säga konstruerar kunskap. I vår kvalitativa studie förhöll vi oss som medresenärer och ställde 

frågor som syftade till att informanterna berättade om sina erfarenheter och upplevelser.  

 

5.3.2 Urval och genomförande 

Vår kvalitativa intervjustudie genomfördes på Specialpedagogiska skolmyndighetens fem 

specialskolor för elever med dövhet och hörselnedsättning. Vi kontaktade rektorerna på 

respektive specialskola för samtycke att kontakta lärare med utbildning i skolans tidigare år 

och som detta läsår undervisar i skolår 1-4.   

 

Samtliga informanter fick en förfrågan via mail om de ville delta med sin kunskap och 

erfarenhet i studien. Kvale och Brinkman (2014) belyser vikten av att informanterna noga 

upplyses om deltagandet och att med tydlig information ökar chansen att de tillfrågade 

personerna lämnar sitt samtycke och deltar i studien. I detta mail informerade vi kortfattat om 

vårt syfte med studien men också om innebörden av att delta och hänvisade till 

Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Vi beskrev också att intervjuerna skulle ske via 

Skype och att de skulle spelas in via programmet. Totalt gav åtta lärare sitt samtycke att delta 

i studien genom skriftliga svar via mail. 

 

Dessa åtta lärare har arbetat inom specialskolan för döva elever och elever med 

hörselnedsättning mellan fem och 29 år. Alla är behöriga grundskollärare och sju har 

behörighet att undervisa i svenska. Tre av lärarna har behörighet att undervisa i teckenspråk 

enligt sin lärarlegitimation. Tre av lärarna kommunicerar främst på teckenspråk och fem på 

talad svenska. Alla lärare som medverkat i vår studie har under intervjun uttryckt att de 

känner sig ha goda kommunikativa kunskaper i såväl svenska som teckenspråk. De uttrycker 

att de är trygga med att undervisa på teckenspråk i olika ämnen, två lärare känner sig bekväma 
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med att undervisa i ämnet teckenspråk.  

 

Då vi i vårt urval av informanter tyckt att det varit av stor vikt att få ta del av upplevelser och 

erfarenheter från pedagoger från de olika specialskolorna har detta inneburit att flera av 

informanterna befunnit sig på stort geografiskt avstånd från oss. Denscombe (2016) skriver att 

det idag är lika accepterat att genomföra kvalitativa intervjuer via internetbaserade program 

och att dessa intervjuer har samma för- och nackdelar som intervjuer ansikte mot ansikte. 

Utifrån Denscombes (2016) motivering valde vi därför att genomföra fem av intervjuerna via 

Skype, och tre av intervjuerna ansikte mot ansikte. En pilotintervju genomfördes för att 

säkerställa att tekniken fungerade väl och att intervjuguiden stämde överens med vårt syfte. 

Utifrån pilotintervjun omformulerade vi frågan i intervjuguiden som handlar om begreppet 

språkutvecklande undervisning, till en ja och nej fråga. Detta för att kunna följa upp med en 

begreppsdefinition vid behov. Pilotintervjun är med som material i studien eftersom dess 

innehåll fortfarande följer intervjuguidens huvudområden väl. Inför var och en av intervjuerna 

repeterade vi de forskningsetiska principerna för informanten och svarade på eventuella 

frågor. 

 

Då några av informanterna i studien är döva genomfördes dessa intervjuer på teckenspråk. På 

grund av detta valde vi därför att filma alla intervjuer så att genomförandet av intervjuerna 

blev så lika som möjligt. Vår intention var att båda två medverka vid intervjuerna och att en 

av oss skulle ha rollen som intervjuare och den andra skulle ha fokus på att ta 

stödanteckningar och ställa följdfrågor. Vi turades om att ta dessa roller och det föll väl ut på 

alla utom två av intervjuerna då tekniken strulade så pass att vi valde att genomföra dem var 

för sig. Intervjuerna pågick i ca 45 minuter och de transkriberades i sin helhet strax efter 

genomförandet. 

 

5.3.3 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

Som tidigare nämnts är vi som skriver detta examensarbete verksamma lärare i Specialskolan 

för elever med dövhet eller hörselnedsättning. Vårt arbete i Specialskolan, i elva respektive 

sju år, har gett oss erfarenheter och förståelse för hur arbetet med nämnd elevgrupp fungerar. 

Vi har förståelse för de utmaningar och dilemman lärare ställs inför dagligen i arbetet med 

språkutveckling och måluppfyllelse. Ödman (2017) menar att forskaren behöver vara 

medveten om sin förförståelse för att se hur den påverkar studien. Vår bakgrund gör att vi är 
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påverkade av vår bild av specialskolan samt från vårt arbete där vi dagligen deltar i 

pedagogiska diskussioner om språkutveckling. Vi är medvetna om detta och har i vår analys 

därför varit noga med att låta alla perspektiv i utsagorna få ta utrymme.  

 

Utifrån de tolkningar vi gjort med hjälp av det hermeneutiska perspektivet har vi, i enlighet 

med Ödman (2017), börjat vår tolkningsprocess utifrån vår egen förförståelse men allt 

eftersom vi fördjupat oss i materialet har vi letat efter utsagor som styrker varandra liksom 

utsagor som motsäger varandra samt utsagor som utelämnar väsentliga delar. I analyserna har 

vi arbetat utifrån tanken om den hermeneutiska spiralen då vi växlat mellan olika 

abstraktions- och analysnivåer för att se vad tolkningarna betyder i förhållande till andra 

tolkningar och till helheten. Därigenom har framkommit nya perspektiv eller tolkningar och vi 

har likt en spiral försökt gräva oss djupare ner i materialet. För att kunna identifiera och 

bekräfta styrkor och svagheter har vi parallellt med vårt hermeneutiska perspektiv använt oss 

av HOTS & CoVES-modellen. 

 

Det finns många riktlinjer och tillvägagångssätt för att genomföra en kvalitativ analys men det 

viktigaste är att forskaren gör rättvisa åt materialet, menar Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2015). De menar vidare att detta i praktiken innebär att det analytiska arbetet är 

unikt för varje studie. I vår studie har analysarbete skett i flera steg där vi som en naturlig del 

utgått från våra egna erfarenheter men samtidigt varit medvetna om våra egna fördomar och 

hur de eventuellt påverkar tolkningen.  

 

I början av analysarbetet läste vi var för sig igenom transkriberingarna flera gånger, för att 

bekanta oss med materialet. Med hjälp av överstrykningspennor i olika färger markerades 

passager som tydligt beskrev lärarens syn på språkutveckling, vilka styrkor de upplevde och 

vilka svagheter de upplevde. Dessa utsagor sammanställdes och olika perspektiv delades in i 

olika kategorier med hjälp av tankekartor. I nästa steg analyserades resterande material där 

utsagorna inte specifikt beskrev styrkor och svagheter. Exempel på sådana utsagor var 

önskemål eller tidigare erfarenheter. Med stöd av den hermeneutiska spiralen samt HOTS & 

CoVES-modellen kunde dessa utsagor utifrån kontext och innehåll tolkas tillhöra antingen 

styrkor eller svagheter. Dessa tolkningar fördes till tankekartorna för att skapa en helhetsbild. 

I detta skede fick några av kategorierna omarbetas. För att försäkra oss om att tolkningarna 

stämde överens med kontexten och ursprungsutsagorna läste vi transkriberingarna i sin helhet 

flera gånger. Genom att växla mellan helheten och delarna flera gånger framkom ytterligare 
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några perspektiv. Genomgående i analysarbetet har transkriberingarna och våra tolkningar 

lästs igenom flertalet gånger och vid tolkningarna har vi tagit vår egen förförståelse till hjälp 

men också varit väl medvetna om den. I analysarbetet har vi även varit medvetna om lärarnas 

tidsanda och att andra faktorer, specifika för individen och arbetsplatsen, kan påverka. I några 

få avseenden har utsagor om specifika delar inte lyfts i resultatet då detta skulle kunna bidra 

till att läsare med god kännedom om verksamheten skulle kunna identifiera skola eller person. 

 

5.3.4 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

Generaliseringsaspekten avgörs och syftas till frågan om hur studiens forskningsresultat är 

användbara för personer eller händelser som inte har ingått i studien (Fejes & Thornberg, 

2015). De menar även att forskare inom det kvantitativa forskningsfältet kan här med fördel 

argumentera för statistisk generalisering. Inom det kvalitativa fältet finns andra utmaningar. 

Kvalitativ forskning tillämpar i regel inte sannolikhetsurval och eftersom varje kvalitativ 

studie är unik medför det att även det analytiska arbetet blir detsamma. Det kan ses som både 

en styrka och svaghet att den mänskliga faktorn påverkar kvalitativ forskning. De säkraste 

tillvägagångssättet att inom en bestämd population ge alla lika stor möjlighet att delta i 

studien och sedan slumpmässig välja deltagare (Fejes och Thornberg, 2015). Vi valde i vår 

studie inte själva ut deltagare utan frågade rektorer på specialskolorna om vilka lärare inom en 

viss undervisningsgrupp vi kunde kontakta. Dock anser vi att våra resultat endast är 

applicerbara på våra informanter i studien och deras uppfattningar, men att övergripande 

slutsatser kan dras av resultatet och användas i syfte att utveckla specialskolans verksamhet. 

Denscombe (2016) poängterar att det material man samlar in via intervjustudier baseras på 

vad de enskilda informanterna säger att de gör och vilka åsikter de har. Gällande validiteten i 

vår kvalitativa studie så är det möjligt att vi fått andra svar om vi intervjuat andra eller fler 

lärare. Fejes och Thornberg (2015) menar att validiteten påverkas av i vilken utsträckning en 

studie genomförts och här ser vi det som en styrka att vi intervjuat lärare på alla de fem 

specialskolor för barn med dövhet eller hörselnedsättning som finns i Sverige. Likaså anser vi 

att våra forskningsfrågor är väl lämpade för kvalitativ forskning precis som val av metod för 

insamling av material samt att dess analys passar med de frågeställningar som studien har. Då 

vi redogjort för vårt tillvägagångssätt för metod, analys och beslutsfattande anser vi att vi ökat 

studiens reliabilitet (Denscombe, 2016). Denna typ av undersökning är svår att upprepa men 

vi anser att vår transparens öppnar för möjligheten att göra liknande studier.  
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5.3.5 Etiska aspekter 

I en forskningssituation måste etiska frågeställningar uppmärksammas. I genomförandet av 

vår studie följer vi således de etiska aspekterna enligt Vetenskapsrådet (2017). I en kvalitativ 

studie som vår har informanter delat med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Kvale 

och Brinkman (2014) menar att de fyra forskningsetiska principerna kan användas som etiska 

påminnelser om vad man letar efter i sin intervjuforskning. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet var vår utgångspunkt. Vi 

informerade noga våra informanter, redan när de tillfrågades, om vårt syfte med studien samt 

tillvägagångssätt. Informanterna gav sitt samtycke vid kontakten före intervjun och 

informerades att deltagandet under hela studien är frivilligt och att de enligt samtyckeskravet 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan och således har rätt att när som helst avbryta 

sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna upplystes även om att intervjun skulle 

spelas in och enligt konfidentialitetskravet är alla våra deltagare anonyma. Eftersom 

Specialpedagogiska skolmyndigheten enbart har fem skolor som riktar sig till elever med 

dövhet eller hörselnedsättning har alla lärare och skolor avidentifieras. I resultatet benämns 

intervjuade lärare med fingerade namn. Allt material och inspelningar av intervjuer har 

hanterats på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Vid kontakt med informanterna 

och vid avslut på intervjun informerades de om nyttjandekravet, det vill säga att materialet 

från intervjun endast kommer användas av oss två skribenter och vid studiens avslut kasseras. 

 

6. Resultat 

Syftet med studien är att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande undervisningen av 

teckenspråkiga elever i specialskolan. I studien har åtta lärare intervjuats med utgångspunkt 

från våra forskningsfrågor. Lärarna vi intervjuat har vi gett de fingerade namnen Maria, Anna, 

Elisabet, Eva, Lena, Kristina, Karin och Margareta. Vi använder namnen i den löpande texten 

men också i citat för att förtydliga enskilda individers utsagor.  

 

I det hermeneutiska analysarbetet har vi vid kategoriseringen använt oss av HOTS & CoVES-

modellens framgångsfaktorer. Inom kategorierna med framgångsfaktorer kunde vi identifiera 

några återkommande teman i lärarnas utsagor. Dessa teman har vi i följande avsnitt kursiverat 
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för att de ska bli tydligare att urskilja. Under följande underrubriker lyfts först lärarnas syn 

och uppfattning om arbetet med språkutvecklande undervisning. Sedan följer rubriker där vi 

visar på de styrkor och svagheter med språkutvecklande undervisning som materialet visar 

utifrån HOTS & CoVES-modellen.  

 

6.1 Arbetet med språkutvecklande undervisning 

Att hela tiden ha språket i fokus genomsyrar alla lärarnas tankar kring den språkutvecklande 

undervisningen. På frågan om vad språkutvecklande undervisning innebär lyfts många olika 

perspektiv fram. Främst handlar det om att synliggöra teckenspråk och svenska i den dagliga 

undervisningen. Detta görs på olika sätt, bland annat genom att översätta och jämföra 

språkens strukturer och uttryckssätt samt att förklara och befästa ämnesspecifika begrepp med 

hjälp av båda språken.  

Språkutvecklande undervisning för mig innebär att man har en tanke på språket hela tiden i 

undervisningen och att man visar på saker som är typiska för språket i ett visst ämne […] och att 

man har mycket samtal med eleverna, kring text och kring andra saker också. Så att de får mycket 

språk (Elisabet). 

I detta exempel lyfter Elisabet två aspekter kopplat till språkutvecklande undervisning, dels att 

visa det typiska för språken, dels att eleverna får använda sina språk för att utvecklas. 

Ytterligare exempel på att synliggöra de båda språken lyfts av Kristina och Elisabet.  

Man diskuterar ämnesspråk, det kanske är kopplat specifikt till det ämnet vi håller på med just då, 

men att det kan betyda en annan sak i ett annat ämne, att man synliggör sådana saker (Kristina). 

Om jag undervisar i SO och vi använder SO-texter, att jag liksom gör eleverna uppmärksamma på 

vad det är som är typiskt för en text i SO, rent språkligt (Elisabet). 

Ämnesspecifika språk lyfts och lärarna menar att det finns många begrepp och språkliga drag 

som skiljer mellan ämnena och att det är bra att synliggöra detta för eleverna. 

 

Språkutvecklande undervisning innebär också att läraren använder sina egna språkliga 

resurser som ett komplement till traditionella metoder. I denna undervisning används språket 

varierande beroende på situation och vilket ämne som står i fokus. Här betonas vikten av 

personalens egen språkliga kompetens som en förutsättning. 

Jag använder både talad svenska och teckenspråk. Ibland lägger jag på tecken på talet, ibland är 

det rent teckenspråk och så använder jag bilder (Karin).  
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Jag försöker hela tiden tänka att det ska vara meningsfullt för barnen och att man ska väcka lust att 

lära och att barnen ska få tänka och reflektera själva över sitt språk och hur språket hänger ihop 

(Lena). 

Likaväl som lärarna ska vara kompetenta att använda sina egna språkliga resurser tolkar vi 

Lenas utsaga som att lärare också måste känna eleverna tillräckligt väl för att för att stimulera 

deras språkutveckling. Detta görs genom använda elevernas olika sinnen och intressen som 

grund för att bygga språken.  

 

Flera av lärarna betonar att den språkutvecklande undervisningen sker hela tiden i alla ämnen. 

De motiverar detta med att eleverna ska ges så goda förutsättningar som möjligt och att den 

språkutvecklande undervisningen då bör ske hela dagen och genomsyra all undervisning. Ett 

sätt att göra detta på är att samverka mellan ämnena. Främst talas om samverkan mellan 

ämnena svenska och teckenspråk där ett samarbete mellan lärarna skapar möjligheter för 

eleverna att utveckla och bearbeta material med fokus på båda språken. I intervjuerna lyfts 

språkutvecklande undervisning mycket i samband med nyanlända och elever som kommer till 

specialskolan med begränsningar i sina språk.  

Med de nyanlända gäller det att bygga upp en bas, att kunna vardagsnära tecken. Och koppla det 

till det skrivna språket och visa på bokstaveringen och ord, bild och tecken. Uppleva det man 

pratar om, ta egna bilder och teckna runt det och verkligen kunna stanna upp i situationer och 

diskussioner (Kristina). 

Vi satsar mycket på att använda språket. Nya elever får göra sagor och dramatisera så att de får 

använda kroppen för att skapa sammanhang. Vi filmar mycket så de kan se själva vad de kan tänka 

på att utveckla. Sedan är det mycket vardagskommunikation. Vi bygger språket successivt 

(Margareta). 

Dessa utsagor visar att den språkutvecklande undervisningen fokuserar på att skapa en 

språklig grund att utgå ifrån. Där läraren måste ”ge” eleverna mycket språk i form av till 

exempel språkbad. Fokus på språkutveckling ska genomsyra hela miljön i skolan där rika 

möjligheter ska finnas i alla ämnen att tillägna sig talat och tecknat språk. 

 

I lärarnas utsagor framkommer att det på vissa skolor finns centralt initierade modeller för 

språkutvecklande undervisning. De anger att de arbetar med en gemensam modell som syftar 

till att utveckla språk verbalt och skriftligt. De modeller som beskrivs har en tydlig arbetsgång 

och lärare som arbetar på dessa skolor beskriver att modellen hjälper till att skapa och 
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bibehålla fokus på arbetet med språkutveckling. Det ses även som en fördel att ha en 

gemensam modell där lärarna kan stötta varandra och diskutera erfarenheter av arbetet. I 

intervjuerna betonas även allmänt det kollegiala lärandet som ett bidrag till en framgångsrik 

språkutvecklande undervisning. Några av lärarna arbetar på skolor där det förekommer 

kollegialt lärande eller kollegialt handledande. Dessa lärare beskriver detta som en styrka då 

de får feedback på sin undervisning och att de genom detta arbete får syn på 

förbättringsområden. De som inte har ett system för detta på sin arbetsplats uttrycker tydliga 

önskemål om att tid för detta ska prioriteras. 

Vi behöver sitta ner och diskutera, titta på varandras lektioner och prata om dem efteråt. Diskutera 

hur och varför man gjorde på olika sätt och utbyta tips och erfarenheter. Tyvärr finns inte det idag 

men jag önskar att det fanns. Jag tror att det kanske hade varit ett sätt att få eleverna att utvecklas 

mer (Maria). 

Sätter man detta uttalade önskemål av kollegialt stöd i samband med de unika utmaningar 

lärare på specialskolorna möter, kan en tolkning bli att lärarna inte upplever sig ha tillgång till 

relevant information eller inte vet var de ska hämta den. Önskan om det kollegiala lärandet 

bottnar då i ett behov av att kompetensutveckla sig i de, för specialskolan, mer specifikt 

utmanande områdena.  

 

I analysen av materialet kring det specialpedagogiska stödet i den språkutvecklande 

undervisningen blir det tydligt att förväntningarna på specialpedagogen ser olika ut på 

skolorna. Specialpedagogens roll kontra förväntningar skapar olika uppfattningar om hur 

stödet till läraren i den språkutvecklande undervisningen fungerar. Detta genererar flera olika 

önskemål kring hur verksamheten kan struktureras. Vi kan se två grupperingar bland lärarna. 

Den första gruppen är de som har kollegor på arbetsplatsen med uttalat ansvar för 

språkutveckling och som vet var de kan vända sig för adekvat stöd och hjälp. De ser 

specialpedagogen mer som ett stöd i processerna kring kartläggningar, extra anpassningar och 

särskilt stöd. Den andra gruppen arbetar på skolor där inget uttalat gemensamt arbetssätt för 

språkutvecklande undervisning finns. Dessa lärare vänder sig till specialpedagogen både för 

stöd i processerna samt för stöd och inspiration i arbetet med språkutvecklande undervisning. 

Dock önskar denna grupp ett mer nära samarbete med specialpedagogen kring arbete med 

språkutveckling och upplever inte i dagsläget att den biten är tillfredsställande.  

Jag tycker det är svårt att få rätt verktyg, ibland känner jag att jag inte får rätt verktyg av 

specialpedagogerna. Jag känner att jag skulle vilja ha på ett mer konkret sätt, hur kan jag arbeta 
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med den här eleven, vilka satsningar kan jag göra. Och det känner jag ibland att det inte fungerar 

riktigt (Lena). 

En tolkning som kan göras av Lenas utsaga är att hon vill arbeta förebyggande med 

språkutveckling för att eleverna ska klara sina mål. Specialpedagogerna på hennes arbetsplats 

däremot har mer fokus på att arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd och där blir det 

något av en kulturkrock som resulterar i att Lena inte får det stöd hon söker. Kristina ger 

också uttryck för en önskan om ett förebyggande samarbete kring språkutveckling på hela 

skolan, där specialpedagogen kan fungera som bollplank och stöttepelare. 

Istället för att man ska gå in och plocka elever och ha enskilt särskilt stöd, att det istället ska bli 

som en arbetsmetod i klassrummet så att det kan gynna fler elever (Kristina).  

Kristina reflekterar vidare över specialpedagogens roll och lärarnas förväntningar på hur 

specialpedagogen ska stötta eller utforma en språkutvecklande undervisning.   

Jag tror det är viktigt att man som pedagog inte tror att det är något som specialpedagogen gör och 

genomför utan att man själv kanske behöver förändra sitt arbetssätt i klassrummet också (Kristina). 

En tolkning som kan göras av lärarnas utsagor är att de anser att utvecklingen av den 

språkutvecklande undervisningen sker genom samverkan och i det gemensamma 

reflekterandet kring elevernas och lärarnas situation. Det behöver dock finnas någon som 

besitter en spetskompetens inom området som kan stötta och stimulera lärarna. En vidare 

tolkning av detta kan bli att det inte nödvändigtvis behöver vara specialpedagogens roll att 

hålla i den språkutvecklande undervisningen på skolorna. Denna roll kan tas av någon är 

kompetent och lämplig för att utveckla ett kollegialt lärande. Det överensstämmer med den 

bild som ges av de lärare som arbetar på skolor där en fastställd modell finns.  

 

I intervjuerna framkommer önskemål om mer tid för reflektion och dokumentation kring den 

språkutvecklande undervisningen. Skolverkets Nya språket lyfter som är ett bedömningsstöd i 

svenska och svenska som andraspråk är det enda dokumentationsmaterial som nämns utöver 

den obligatoriska dokumentationen, såsom pedagogiska planeringar, individuella 

utvecklingsplaner, framåtsyftande planeringar, omdömen, extra anpassningar och 

åtgärdsprogram. I denna obligatoriska dokumentation framgår elevens kunskapsutveckling 

med fokus på kunskapskraven. Flera lärare anser att denna dokumentation är fullt tillräcklig 

för deras behov. Kristina nämner dock en önskan om en gemensam modell för dokumentation 

som passar de elever vars utveckling går långsamt framåt. Lena sparar korta noteringar om 

elevernas utveckling, men har ingen rutin för att spara dessa anteckningar över tid. 
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En stor svårighet hos oss här är att en elev kan komma och göra en enorm utveckling på ett år men 

den når inte upp till de kunskapskrav som krävs. Men den utvecklingen som ändå är gjord har vi 

inget direkt dokumentationssystem för som vi kan använda oss av. Visst kan man belysa det till 

viss del i omdömen, men där är det ett dilemma kan jag uppleva att faktiskt synliggöra det för mig 

själv och för eleven och för elevens föräldrar (Kristina).  

 

Jag önskar att man hade mer tid att hinna dokumentera och reflektera. men jag brukar skriva upp i 

min almanacka, längst bak, varje elev, vad vi gör och vilken utveckling som sker. [...] Korta små 

noteringar, olika citat som eleven sagt (Lena). 

En tolkning som kan göras av lärarnas utsagor kring dokumentation är att det finns gedigna 

dokument för dokumentation av elevernas framsteg och behov, men att de kanske inte 

används på ett optimalt sätt för att tydliggöra progressionen och utvecklingsmöjligheterna.  

 

Vi ser utifrån vår analys framstående delar som lärarna beskriver sig ha fokus på i sin 

undervisning med språkutveckling. Dessa handlar om att synliggöra svenska och teckenspråk, 

att använda alla sina egna språkliga resurser som komplement till traditionella metoder, att 

följa en eller flera modeller för arbetet med språkutveckling och vikten av att 

språkutvecklande undervisning sker hela tiden i alla ämnen. Vidare syns ett tydligt behov av 

stöd från specialpedagog eller kollegor med spetskompetens för att utveckla den 

språkutvecklande undervisningen. Avslutningsvis uttrycks behov av mer tid för 

dokumentation samt kunskap om hur den dokumentation som görs kan användas så att den 

ger stöd till reflektion och planeringen.  

 

6.2 Metakognitivt tänkande 

Metakognitiva förmågor handlar om elevens medvetenhet om strategier och metoder som kan 

tillämpas i olika situationer. För att utveckla dessa beskriver flera lärare att de använder sig av 

varierande arbetssätt och modeller för att utmana eleverna i sin språkutveckling. Lärarna 

beskriver att varierande arbetssätt och modeller ger eleverna fler möjligheter att utmana och 

stötta varandra i sina tankar om språkets uppbyggnad och hur det kan användas. Variationen 

gör att eleverna får tänka kritiskt om sitt eget lärande men även reflektera över kamraters 

texter och arbeten, menar lärarna. En specifik modell som passar bra för elever med dövhet 

beskrivs av Maria. 
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Jag tycker den passar bra för döva elever som behöver få diskutera mycket ihop, vad begrepp och 

ord betyder. Först samlar de in vad de kan om området och nästa steg är att gemensamt göra en 

text. […] I andra fasen läser vi och tittar på filmer och gör olika saker. Eleverna lär sig mer och 

mer om ämnet och lär sig nyckelord. […] tredje steget är att skriva en gemensam text då vi 

använder det vi lärt oss tidigare. Eleverna får prova att använda orden de lärt sig. […] Sista steget 

kan vara att eleven själv försöker skriva en text (Maria). 

En tolkning är att Maria och de andra lärarna som jobbar efter en övergripande specifik 

modell upplever den språkutvecklande undervisningen som välstrukturerad. De ser en styrka i 

att de är fler på skolan som har samma arbetssätt, vilket ger en gemensam syn och ett stöd till 

varandra. För att stimulera och ge möjlighet till varierande inlärningsstrategier som gynnar 

elevens lärande nämns också tekniska resurser. Vi tolkar att användandet av Smartboard, 

datorer och iPads ses som goda resurser i den språkutvecklande undervisningen för att skapa 

varierande lärsituationer. Datorer används bland annat som hjälpmedel där eleverna kan filma 

sig själva för att kunna analysera sin framställning eller översätta mellan språk. 

 

En framstående tanke hos flera lärare är att den språkutvecklande undervisningen ska utmana 

eleverna att reflektera över sitt lärande och ge dem möjligheter kunna generalisera sin 

kunskaper. En röd tråd genom arbetet i skolan kan bidra till detta. Lärarna menar sig ha fokus 

på språkutveckling även utanför undervisningen i språkämnena. Så här beskrivs det av två 

lärare. 

Att länka ihop våra lektioner till varandra så eleverna hela tiden får den här röda tråden tycker jag 

är jätteviktigt. Till exempel det vi gör på svenskan länkas samman med det vi gör på 

dramalektionen och de får uttrycka berättelser med kroppen (Lena). 

Om vi jobbar med vatten så gör vi det i matematik och teckenspråk också. Man kan träna på att 

teckna hur vattnets kretslopp fungerar. I svenskan skriver man om hur det fungerar. Så att det 

hänger ihop. Jag tror på att jobba med övergripande teman i intensiva perioder och sedan byta 

teman (Maria). 

Vi tolkar det som att lärarna arbetar ämnesövergripande med syftet att eleverna får öva på att 

ha ett vidare och öppnare synsätt och därigenom kunna se fler lösningar samt reflektera om att 

sitt lärande. För elever med dövhet eller hörselnedsättning handlar det mycket om att resonera 

om språkens struktur samt jämföra tal och tecken med skrift. Som nämnts tidigare 

återkommer konstaterande från flera av lärarna att språkutvecklande undervisning sker i alla 

skolans ämnen och en nyckelfaktor är att jämföra talat och tecknat språk med skrift.  
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Jag jämför språken, jag jobbar kontrastivt. Jag jobbar korsspråkande, att jag använder både talad 

svenska och ibland lägger på tecken på talet och ibland är det rent teckenspråk (Karin).   

Karin beskriver vidare hur hon använder språket varierande beroende på situation och ämne. 

Hon beskriver en modell som lärarna på hennes skola fått kompetensutbildning i och där man 

arbetar mycket med läsning och skrivning. Där är arbete med faktatexter och nyckelfraser en 

del i den språkutvecklande undervisningen. Här förklarar hon att eleverna får diskutera, skapa 

egna texter och sätta ord på sina nya kunskaper. Fokus ligger på att låta eleverna komma till 

tals och ge dem språkutrymme på lektionerna. I de fall då ett begrepp eller fenomen behöver 

förklaras görs detta genom att använda de språkliga resurser man har, till exempel talad 

svenska med teckenstöd. 

 

Att utmana eleverna och läsa texter som man sedan samtalar om nämns och flera lärare lyfter 

samtal både kring text och struktur så att eleverna får mycket språk. Detta arbete tolkas som 

att lärarna vill ge eleverna rika möjligheter i undervisningen att på olika sätt utveckla språk 

både genom att läsa men också skriva, tala och argumentera där språkutvecklingen 

genomsyrar hela undervisningen och elevernas förmågor prövas och utvecklas. En svaghet 

som lyfts i samband med detta arbete är specialskolans små grupper. Möjligheterna för 

eleverna att utmana varandra och att stimulera en högre kognitiv nivå när grupperna är små 

och spretiga upplever lärarna som en stor utmaning. De menar att fler elever och större 

grupper hade gett möjlighet till att skapa grupper där undervisningen kan ske på ”rätt nivå” 

och där eleverna kan utmanas och man som lärare kan använda olika strategier och metoder 

som passar för olika elever. 

 

Utmaningen kring nyanlända elever lyfts också som ett dilemma för undervisningen, då 

eleverna befinner sig på så olika stadier i sin utveckling av metakognitiva förmågor. Nästan 

alla lärare nämner den pedagogiska utmaning som uppstår när elever som är i början av sin 

språkutveckling ska undervisas tillsammans med elever som redan har ett eller flera starka 

språk. Denna situation gäller även för de svenskfödda elever som kommer till specialskolan 

utan tidigare kunskaper i teckenspråk. När de kommer till specialskolan behöver de utveckla 

sitt teckenspråk parallellt med ordinarie undervisning. Likaså uttrycks utmaningar i 

undervisningen i grupper där skillnader i kunskapsutveckling finns och där några av eleverna 

beskrivs ligga i ”gråzonen”. Här syftar lärarna på de elever som inte följer särskolans kursplan 

men som har stora svårigheter att följa specialskolans kursplan. Denna grupp upplevs vara 
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utmanande att fånga. Lena uttrycker frustration med att känna att man inte räcker till att 

utmana alla elever på den nivå de behöver. 

Tio barn med väldigt varierat var de befinner sig på olika nivåer, så är det jättesvårt att få ihop en 

bra lektion där man känner att man räcker till. Men man försöker hela tiden hålla en grund och så 

försöker man utmana elever som behöver lite mer på ett sätt och de andra barnen kanske man får 

jobba lite intensivt med på ett annat sätt. Det upplever jag som väldigt svårt (Lena). 

Utmaningen med att ha elever på olika nivå lyfts dock av en lärare som en fördel. Här lyfts 

istället styrkan med att stanna upp och diskutera, visualisera för att tydliggöra språket och visa 

på olika förklaringar. Hon menar att de elever som kommit längre får befästa sina kunskaper 

och får chansen att reflektera över sitt kunnande då de förklarar för kamrater. Hon menar 

också att den vana lärarna har, inom specialskolan, att visa exempelvis ord på teckenspråk och 

talad svenska men också med hjälp av väl förberedda lektioner med hjälp av bilder eller 

Powerpoint, ger alla elever en bättre möjlighet att förstå. 

 

6.3 Tillgänglig kommunikation 

Tillgänglig kommunikation är den andra framgångsfaktorn i HOTS & CoVES-modellen 

(Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013) och beskrivs av lärarna ur flera olika perspektiv. Det 

mest framträdande temat här är personalens språkliga kompetens. Den ses som en styrka av 

lärarna då de har goda kunskaper i svenska och teckenspråk och därmed kan vara språkliga 

förebilder för eleverna och flexibla i sitt språkande. Den språkliga kompetensen ses som en 

svaghet då brister i svenska eller teckenspråk finns hos lärare och då skapar utmaningar i 

undervisningen och svårigheter i kommunikationen. Vid rekrytering av nya lärare är det svårt 

att få tag i lärare som både har ämnesbehörighet samt teckenspråkskompetens. Eva beskriver 

situationen på hennes arbetsplats som att man antingen får anställa en behörig lärare eller en 

teckenspråkskunnig person. På frågan om vilka konsekvenser det får säger hon:  

Att eleverna inte får det de har rätt till. [...] Har man en lärare som står i klassrummet och mest 

pratar och stödtecknar och det sitter en döv elev i gruppen, den får ju inte alls det den behöver. 

Likväl om det sitter en elev med hörselskada från en svensk skola och bara får på teckenspråk, det 

är ju problematiskt åt bägge håll känner jag. Där brister det och det är ju pga. av att det inte finns 

personal att rekrytera, så ser jag det. Blir lite att man får ta lite antingen eller principen (Eva). 

För att undvika otillgänglig kommunikation bland nyrekryterade lärare är det inte ovanligt att 

de får ha tolk med sig den första tiden, berättar flera av pedagogerna. Tolkanvändningen 
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verkar ses som en godtagbar lösning av flera av lärarna på så sätt att eleverna får 

undervisningen översatt till sitt starka språk. Men det ställer också krav på att lärarna förstår 

hur tolkanvändningen påverkar undervisningen. 

 

Förståelse för elevens perspektiv och situation som döv eller med hörselnedsättning lyfts som 

en aspekt av vikt för att tillgängliggöra kommunikation. Det handlar om hur till exempel 

hörtekniken påverkar undervisningen i form av turtagning och rörelsemöjligheter. Några 

lärare lyfter ljussättning, klädval och lärarens placering i förhållande till eleven som delar i 

denna medvetenhet. Det handlar också om förståelsen för hur det är att leva med ett 

handikapp och hur vardagen kan se ut för eleverna, både hemma och i skolan.  

 

Flexibel kommunikation betonas och lärarna menar att det dels innebär att läraren bemöter 

eleverna utefter deras språkliga behov och att detta bemötande är beroende av lärarens egen 

språkförmåga. Karin beskriver det såhär: 

Jag tror att hela specialskolan i Sverige är duktig på att göra visualiseringar, att öppna upp språk 

och visa förklaringar. Vi är vana vid att kunna förklara självklara ord och att göra det med 

teckenspråk, talat språk, bilder, förbereda arbete med en bra Powerpoint som lägger alla på samma 

bana, nu är det här vi pratar om. Så det faktum att vi har dessa utmaningar i våra grupper ser jag 

också som anledningen till att vi är så skickliga på att göra anpassningar. Vi är skickliga på att se 

till att alla är med och att använda alla språkliga resurser (Karin). 

Det Karin beskriver handlar om lärarens förmåga att vara flexibel i hela 

undervisningssituationen för att anpassa och möta utmaningar. Lärarna beskriver att de 

anpassningar som görs ska utgå ifrån att eleverna är visuella och att undervisning samt 

kommunikationen därför ska utformas efter det. 

 

Kristina lyfter den skriftliga kommunikationen som finns i klassrummet. Hon beskriver att hon 

i sitt klassrum försöker hålla det rent, visuellt, för att den kommunikation som finns på väggar 

och tavla ska vara lättare att uppfatta. Så som scheman och ordbilder på veckans ord. Elisabet 

är av samma mening och berättar att hon i undervisningen, då elever ber om hjälp med att 

skriva ett ord eller en fras, alltid växlar färg på pennan då hon skriver på tavlan, så att eleven 

hittar sina ord. Vidare är hon noga med att byta sida på Smartboarden då hon skriver om nya 

saker.  

 

Ett annat sätt att göra innehåll i kommunikation tillgänglig är genom dramatisering. Detta 
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perspektiv lyfts främst i samband med elever som befinner sig i början av sin språkutveckling. 

Dramatiseringar och allmänt användande av kroppsspråk kan förstärka innebörden av 

budskap samt fungera som komplement till ord och tecken. De används också till att skapa 

förebilder och ge goda exempel på hur man kan agera och använda språk i socialt samspel. 

 

Att tillgängliggöra kommunikation kan också handla om att använda sig av olika typer av 

filmat material. I intervjuerna beskrivs hur lärare och elever tillsammans tittar på ett befintligt 

teckenspråkigt material, t.ex. Lilla Aktuellt, med det primära syftet att tillägna sig nyheter och 

omvärldskunskap. Tillsammans analyserar och diskuterar elever och lärare innehållet men 

också de olika språkliga uttrycken. Margareta använder mycket filmat material av denna typ 

och lyfter här en av fördelarna.  

Det ser många gånger ut som eleverna har förstått men det har de egentligen inte. Då blir det bra 

diskussioner om vad saker betyder och hur man kan uttrycka sig på olika sätt (Margareta). 

Här beskriver Margareta hur hon tillgängliggör och ger elever strategier för hur de kan ta sig 

an samhällsinformation. En tolkning vi gör är att hon använder sig av det som Easterbrooks 

och Beal-Alvarez (2013) beskriver som communication match. Det vill säga att hon använder 

ett språk som är anpassat efter elevernas förmågor så att de kan utveckla sina kunskaper. 

 

Ett perspektiv på tillgänglig kommunikation som tydligt framträder i lärarnas utsagor är 

elevernas varierande språkliga bakgrunder som påverkar deras förmåga att kommunicera. 

Samtliga intervjuade lärare lyfter den utmaning det innebär att kommunicera med nyanlända 

elever eller elever som tidigare gått i kommunal hörande skola och som saknar grundläggande 

språkfärdigheter i ett eller flera språk eller kanske inte ens har något modersmål att bygga 

teckenspråk och svenska på. Karin beskriver det pedagogiska arbetet i förhållande till detta 

såhär. 

Där är det ju ett planeringsarbete så att man är väl förberedd och har förväntningar på vad som 

kommer att hända och vågar ta beslut att den frågan lägger vi undan just nu. Det är en svårighet att 

eleverna är på olika nivå på det språk som vi har som kommunikationsspråk i klassrummet 

(Karin).   

Karins utsaga visar på den stora utmaning som lärarna beskriver kring elevernas varierande 

språkliga bakgrund. Elevernas språkliga förutsättningar skapar utmaningar i kommunikation 

och undervisning, då vissa elever behöver få begrepp ingående förklarat för att samtalet ska 

flyta, medan andra tappar intresset för att de redan har befäst dessa begrepp för länge sedan. 
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Språkliga resurser nämns av några lärare. Några skolor har satsat på teckenspråkiga resurser 

för att stötta de nyanlända eleverna under lektionerna. Kristina önskar att hennes arbetsplats 

också satsade på liknande stöd, men ser samtidigt en svårighet med det då språkresursen 

sällan kan barnets hemspråk, varken teckenspråk eller tal/skrift. Det optimala vore att ha ett 

kommunikationsstöd som kunde kommunicera med det nyanlända barnet på hemspråket och 

därmed fungera som en språklig handledare. 

 

Den visuella miljön betonas ofta av lärarna som central när det gäller att tillgängliggöra och 

underlätta kommunikationen. Men ingen av dem nämner specifikt vikten av en god ljudmiljö 

för att kommunikationen ska vara tillgänglig för alla. Specialskolorna har en lång tradition av 

att anpassa den fysiska miljön så att målgruppen, elever med dövhet eller hörselnedsättning 

får bra förutsättningar. En tolkning av lärarnas utelämnande av denna del i förhållande till 

kontexten kan vara att bristen på omnämnande av ljudmiljön helt enkelt beror på att en god 

akustik är ett självklart inslag i de lokaler lärarna vistas i.  

 

6.4 Visuell support 

Visuell support är den tredje kategorin i Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) HOTS & 

CoVES-modell. I det dagliga arbetet beskriver lärarna att de använder sig av många olika 

metoder och strategier för att synliggöra och tydliggöra undervisningen visuellt. Alla lärare 

berättar att de jobbar med bildstöd på ett eller annat sätt. Antingen är det ett planerat inslag i 

undervisningen där arbetet utgår ifrån bilder och filmer eller så sker det spontant då man 

behöver förklara ord och begrepp med hjälp av att t.ex. googla fram en bild. Bildstödet kan 

variera från lektion till lektion eller så finns det uppsatt på bestämda platser i klassrummet. 

Lärarna berättar att ett exempel på detta kan vara att de aktuella begrepp man arbetar med för 

tillfället sätts upp på en vägg eller en speciell tavla, så att bild, teckenbild och ordbild finns 

synliga för eleverna under en längre period. I elevens enskilda arbete förekommer också 

bildstöd, bland annat nämns programmet SymWriter där eleven kan skriva en text och 

samtidigt få teckenbilden och/eller Widgit symbolen för varje ord. Widgit symboler är bilder 

som visar betydelsen av orden, t.ex. när eleven skriver bil så kommer en bild på en bil upp i 

anslutning till det skrivna ordet. 

 

Likaväl som alla lärare använder sig av bildstöd använder de sig av skriftstöd. Detta kan 
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exempelvis innebära att lärarna skriver nyckelbegrepp på tavlan och arbetar med dem 

tillsammans med eleverna. Elisabet ger exempel på arbetet med skapande av texter som nyss 

påbörjat i hennes klass. Elevernas uppgift var att träna på att skriva egna sagor och den första 

lektionen började med en diskussion kring hur man kan skriva en inledning. Klassen 

formulerade tillsammans på tavlan några godtagbara inledningar som sedan skrevs ut och 

sattes upp på väggen. Dessa exempel på inledningar finns sedan kvar en tid för att stötta 

elevens fortsatta enskilda produktion. Skriftstödet sker också genom att läraren ofta skriver 

ord på tavlan som eleverna frågar om. Då får eleven chansen att upprepade gånger titta på 

stavning och uppbyggnad, istället för att bara få orden bokstaverade för sig en gång.  

 

Nästa kategori som kan urskiljas handlar om praktiskt material som stöttar 

begreppsförståelsen. Maria är en av dem som beskriver att hon arbetar mycket med att visa 

samband i sin undervisning. Hon beskriver sitt arbetssätt som ämnesövergripande och menar 

att flera ämnen samverkar kring ett specifikt innehåll, exempelvis vatten. Hon menar att med 

elever som befinner sig i början av sin språkutveckling eller med elever i behov av särskilt 

stöd behöver man arbeta med praktiskt material så att de får en uppfattning om hur saker 

fungerar i verkligheten.  

 

I lärarnas utsagor är det flera saker som nämns både ur perspektiven styrka och svaghet. 

Lärarna rör sig mellan att betona vikten av visuell support via bilder, skrift och praktiskt 

material samt vikten av en visuellt lugn och tillgänglig miljö. Dessa delar förhåller sig alltid 

till varandra och en tolkning som kan göras är att lärare i specialskolan behöver ha god 

kännedom om sina elever och deras behov för att kunna ge visuell support i lagom mängd, så 

att det inte upplevs som visuellt buller. 

 

Ytterligare ett exempel på visuell support är att visualisera munrörelser. I både talat språk och 

tecknat språk är tydliga munrörelser en central del för att språket ska vara lätta att uppfatta. 

Anna och Eva är medvetna om detta och berättar att de tränar elevernas förmåga att avläsa 

och forma ord med munnen i samband med tillägnandet av nya ord och begrepp.  

Om eleven är döv satsar man på teckenspråket först men om eleven hör arbetar man med båda och 

så får eleven själv välja vad som passar bäst. [...] ibland när jag undervisar de som använder tal 

använder jag munrörelser och stänger av rösten för att träna avläsning. det är viktigt för dem, de 

behöver träna på att både avläsa och lyssna (Anna). 
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Anna har arbetat länge inom specialskolan och har erfarenheter från tiden då döva elever 

regelbundet fick talträning. Utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper har hon fortsatt med 

denna metod, även om hennes skola inte verkar satsa lika aktivt på detta längre. En tolkning 

vi gör är att bristen på förekomst av utsagor om detta arbetssätt kan anses utgöra en svaghet. 

En annan tolkning kan dock vara att detta är ett vedertaget och självklart sätt att arbeta och att 

det därför inte nämns av fler lärare.  

 

Några av lärarna undervisar elever som gärna kommunicerar via tal. I undervisningen av 

dessa nämns stödtecknande som en strategi för visuell support. Detta innebär att läraren i 

huvudsak talar men att hen samtidigt tecknar de betydelsebärande orden, så att det visuella 

stöttar om hörseln sviker.  

 

6.5 Explicit instruktion 

Den fjärde framgångsfaktorn enligt Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) handlar om de 

explicita instruktioner som undervisningen erbjuder. Det första temat som blir tydligt i 

lärarnas utsagor handlar om viljan att få till en bra samverkan med hemmet, för att eleven ska 

få möjlighet att få adekvat stöd hemma, med exempelvis läxor. I arbetet med de nyanlända 

eleverna ses detta som en utmaning av flertalet lärare i intervjuerna. Lärarna förklarar att de 

önskar kommunikation med föräldrarna för att öka samarbetet kring barnens språkutveckling 

men att det är svårt med vardaglig kommunikation och att få föräldrarna delaktiga i barnens 

språk- och kunskapsutveckling.  

Vi tränar språk med eleven här i skolan och sedan kommer eleven hem, men hur tränar eleven då? 

Där känner jag att vi har kört fast lite. [...] Jag känner en frustration kring situationen med 

nyanlända elever, hur ger vi dem tillräckligt med språk? För tiden i skolan räcker inte till (Anna).  

Att skola och hem samarbetar är en viktig del i arbetet med explicit instruktion men som vi 

tolkar Annas beskrivning så upplevs det som en svårighet. Maria lyfter även hon detta som en 

svaghet. 

Jag försöker använda SymWriter, ett datorprogram där man kan skriva ord, få en bild och ett 

tecken för varje ord. Så att föräldrarna lättare kan förstå vad vi menar och få tecken för orden och 

då lättare hjälpa sina barn (Maria). 

En tolkning av Marias utsaga är att samarbetet med föräldrarna kan utvecklas så att man 

gemensamt kan stötta språkutvecklingen och elevernas övriga lärprocesser. Ett tema som 
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hänger ihop med detta handlar om att leda och stötta eleverna på väg mot målet. 

Språkutvecklande undervisning med hjälp av sekvensbilder nämns som en metod där man 

arbetar med barnets alla språk och som på så sätt gynnar elevernas språkutveckling både i 

svenska och teckenspråk och där de även får använda sitt skrivande. Lärarna beskriver att i 

det gemensamma skrivande jobbar gruppen tillsammans med innehållet i sekvensbilder där de 

börjar med delarna för att sedan sätta ihop till en helhet. Tillsammans med läraren berättar och 

skriver eleverna meningar till bilderna och bokstaverar även enskilda ord med hjälp av 

handalfabetet för att tydliggöra och öka förståelsen. Eva arbetar kontinuerligt med detta och 

förklarar ett tillfälle. 

Det är en sekvens på fyra till sex bilder med ett händelseförlopp. Då börjar vi med att jag tar varje 

bild för sig, vad finns på bilden? Vi pekar, jag ger tecken och vi skriver. Då får de både hur man 

skriver det på svenska och hur man tecknar det. [...] Det tycker jag är språkutvecklande, för eleverna 

får själva vara med och teckna. De kan inte tecknet till en början kanske men de pekar vad de ser 

och jag ger tecknet och det svenska skrivna ordet. Eleven kanske tecknar jag ser en grön dörr, då 

skriver jag det på svenska, så här skrivs det och så här tecknas det (Eva). 

Evas arbete med sekvensbilder innehåller många olika delar av explicita instruktioner då hon 

arbetar med barnens alla språk. Hon ger eleverna goda exempel, lär dem tekniker och 

strategier för att utveckla sin läs- och skrivförmåga samt diskuterar grammatik och hur språket 

kan användas i olika situationer.  

 

Kristina och Maria har fokus på bokstäver i sin undervisning och bland annat i form av 

veckans ord. Där kopplar de tecken till det skrivna språket med hjälp av bokstavering men 

även med ord, bild och tecken.  

Vi tydliggör begrepp och sätter in dem i sammanhang. Vi har veckans ord till exempel, vi 

diskuterar vad det kan betyda och man tränar på bokstavering och just att man sätter i det i 

meningar och olika sammanhang. [...] Vi sätter upp bokstäver på saker och ting som börjar på den 

bokstaven eller går på bokstavsjakt (Kristina). 

Stora satsningar på läsning och skrivning varje dag. Veckans ord är bra [...] använda orden 

kontinuerligt i undervisningen under veckan. då får de också mer förståelse för vad orden betyder 

(Maria). 

Deras utsagor visar på hur de medvetet arbetar med att stärka och stötta elevernas arbete med 

att utöka sina ordförråd. De visar också hur det skriftliga alfabetet och handalfabetet hänger 

ihop samt hur ord och meningar kan konstrueras. 
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Att arbeta med strategier för att bearbeta och lära sig tillvägagångssätt för att utveckla en 

faktatext beskriver Karin. Hon har tillsammans med sina elever arbetat med faktatexter och 

utmanat dem att utveckla en teknik för att förstå och tillägna sig en text. Även Elisabet arbetar 

mycket med texter. Hon berättar att hon låter eleverna titta på textens struktur. För att sedan 

låta eleverna tillsammans bearbeta innehållet i texterna och även se på exempel från varandras 

texter. Genom hela processen finns Elisabet och visar sina elever vägen mot målet.  

 

Att några av lärarna använder sig av en specifik modell eller använder sig av flera metoder 

vid arbetet med språkutvecklingen har tidigare nämnts. Delar av dessa modeller uttrycks ha 

fokus på att utveckla begrepp och att diskutera ord och dess betydelse. Här beskriver lärarna 

att olika moment även kan vara att arbeta med texter och skriva gemensamma texter i grupp 

eller i par. Anna beskriver hur hon tänker kring sin undervisning; 

Om en elev ser ut att ha sin framtid med teckenspråk, måste vi jobba med teckenspråkets innehåll, 

t.ex. grammatik, hur det fungerar när man översätter till svenska och svenska till teckenspråk. För 

de som i huvudsak har tal betyder det att de ska träna på att tala, läsa högt och att vi förklarar på 

teckenspråk hur man uttalar så att eleverna utvecklas (Anna). 

Vi tolkar hennes utsaga som att hon vill att det parallella arbetet med svenska och teckenspråk 

ska ge eleven förståelse för båda språken och dess likheter och skillnader. Hon betonar att det 

är av vikt att arbeta med teckenspråk och svenska och att eleverna behöver fokusera på 

språkliga regler. 

 

Även i arbetet med andra ämnen än skolans kärnämnen, där bland annat SO och hemkunskap, 

nämns arbete med elevernas begreppsutveckling. Att man hela tiden har en tanke på språket är 

återkommande i lärarnas utsagor. 

Att visa på saker som är typiska för språket i ett visst ämne. Till exempel om jag undervisar i so och 

vi använder so-texter så försöker jag liksom göra eleverna uppmärksamma på vad det är som är 

typiskt för en text i so rent språkligt. [...] Vad kan jag få för stöd av rubriker, underrubriker, bilder 

och sådana saker (Elisabet)? 

Elisabets utsaga visar att språket är i fokus i hennes undervisning och att hon aktivt stöttar och 

ger exempel på språkens olika strukturer. Också Karin som är språklärare poängterar att hon 

hela tiden har fokus på språkutvecklingen i sin undervisning. Men hon tar ämnesspråket i 

hemkunskap som exempel och en tolkning av hennes beskrivning är att hon anser att vissa 
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delar av språket är mer eller mindre specifikt för ämnet och att det krävs arbete med språk i 

alla ämnen för att utveckla specifika begrepp som hör till specifika områden.  

 

6.6 Stöttning och mediering 

Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) sista kategori i HOTS & CoVES-modellen handlar om 

hur lärarna stöttar och stimulerar eleverna, men också om hur eleverna stöttar och utmanar 

varandra. Denna kategori går in i alla de andra ovanstående delarna på olika sätt eftersom 

lärarna genomgående beskriver att de arbetar aktivt med stöttning. Det framgår tydlig i 

lärarnas utsagor hur de fungerar som förebild och medierande verktyg i sin undervisning. 

Flera av lärarna beskriver stöttning och mediering då de berättar om olika sätt att förhålla sig 

till eleven och dennes lärprocess. Elisabet beskriver sin uppgift såhär: 

Det blir att vägleda dem och stötta dem och att hjälpa till [...] de kan ju inte det här från början. De 

måste ju få stöd i att utveckla arbetssätt. Så det blir ju min roll att vägleda dem på något sätt i det 

och ge exempel (Elisabet). 

Elisabets beskrivning innebär att hon visar vägen men låter eleverna själva få ta sig an 

uppgifterna. Genom att ge konstruktiv feedback och fungera som förebild, stimulerar hon 

eleverna till utveckling. Hennes sätt att beskriva sin undervisning tolkar vi som en strävan 

efter att stötta och utmana eleverna inom zonen för proximal utveckling. 

 

Flera av lärarna beskriver att arbetet med språkutvecklingen sker i olika nivåer. Första nivån 

handlar om att bygga upp en förståelsebas kring ämnet som ska stötta fortsatta utvecklingen. 

Detta görs genom att använda upplevelser och bilder att diskutera kring och sätta ord på. I 

nästa nivå använder man denna kunskap för att tydliggöra begreppen och sätta in dem i andra 

sammanhang, samt knyta an till bokstavering, ordbild och text. I nästa nivå tar eleven stöd av 

tidigare arbete och skapar en egen text kring ämnet. En tolkning av deras utsagor är att 

lärarens roll i detta arbete blir att fungera som en stöttande och medierande länk mellan 

elevernas upplevelser och den språkliga utvecklingen.  

 

Eva ser sig också som en medierande länk till skriftspråket. Både hon, Anna och Margareta 

beskriver språkbad och menar att det handlar om att eleverna hela tiden ska få befinna sig i ett 

språkstimulerande sammanhang där de med hjälp av vuxna utvecklar sin begreppsförståelse 

och sitt ordförråd. Anna diskuterar vidare vikten av att knyta an till elevernas intresseområde 
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för att skapa dessa stimulerande sammanhang. 

 

Kristina lyfter också önskemålet om stöttning och mediering med hjälp av modersmålslärare 

eller språkresurs och menar att ett sådant samarbete hade varit värdefullt och främjat 

elevernas språkutveckling. Margareta har ett sådant arbete på sin skola och menar att detta ger 

positiva effekter för eleven i behov av språk, men också för gruppen då läraren och resursen 

kan hjälpas åt så att de elever som behöver extra språkligt stöd kan arbeta tillsammans med 

resursen i ett annat rum eller med annat material. 

 

Tidigare i resultatet har kamratsamarbete i form av kamratbedömning lyfts. Detta arbete där 

eleverna fungerar som MKO (more knowledgeable other) till varandra framhåller Elisabet 

som en styrka. Hon menar att då eleverna har förmåga att samtala och hjälpa varandra med 

språket så sker utvecklingen snabbare för dem allihop.  

Jag har gjort det här med kamratbedömning flera gånger och det är ganska roligt att se hur de 

utvecklas efter tid. Redan andra eller tredje gången så gav de varandra helt andra kommentarer än 

första gången. Första gången sa de jag tyckte det var bra att du berättade att du fått ett Star Wars 

spel i julklapp, om de skulle säga något som var bra om varandras texter och något som kunde 

utvecklas. Gången därpå var det mer vad bra att du gjorde mellanrum mellan orden och tänkte på 

stor bokstav och punkt. Så det kommer helt andra kommentarer när man har gjort det några 

gånger. Det är roligt att se hur de utvecklas (Elisabet). 

Elisabets arbete med kamratsamarbete visar att hon även här medvetet arbetar med att 

eleverna ska utvecklas inom zonen för proximal utveckling. Vi tolkar hennes beskrivning av 

sin undervisning som att den innehåller delar som främjar elevernas samarbete och att de i 

arbetet med att ge och ta feedback får rika möjligheter att stötta varandra i sina lärprocesser. 

En positiv effekt av detta kan bli att eleven ökar sin medvetenhet om sina egna lärprocesser 

och sitt behov av stöd. 

 

Ytterligare en stöttande och medierande faktor som också lyfts i andra sammanhang är IT-

baserade program som stöttar läsning och skrivning. Exempel på dessa är SymWriter och 

olika talsynteser. Dessa program bidrar till självständighet hos eleverna samtidigt som de 

medierar budskap på flera olika sätt.  
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6.7 Sammanställning av resultatet 

Syftet med studien är att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande undervisningen av 

teckenspråkiga elever i specialskolan. Nedan följer en sammanfattning av resultaten utifrån 

frågeställningarna. 

 

6.7.1 Vad innebär språkutvecklande undervisning för lärarna inom specialskolan? 

Lärarna i vår studie är överens om att språkutvecklande undervisning är något som 

genomsyrar hela verksamheten. Detta förhållningssätt framträder i alla utsagor och finns som 

en övergripande kategori som går in i de andra områdena som lärarna nämner. Lärarna arbetar 

på lite olika sätt med språkutvecklande undervisning och använder sig av mer eller mindre 

medvetna metoder. Sex huvudområden blir dock tydliga i analysen. Det första beskriver hur 

lärarna arbetar med att synliggöra och jämföra svenska och teckenspråk. Det andra området 

som framkommer handlar om lärarnas förmåga att använda sina egna språkliga resurser som 

komplement till undervisningen och därmed vara mer flexibel och anpassa undervisningen till 

elevernas behov. Det tredje handlar om de färdiga modeller som finns och som syftar till att 

ge en tydlig arbetsgång med material som tränar olika strategier och förmågor. Det fjärde 

området beskriver vikten av samverkan mellan ämnena för att skapa förutsättningar att 

utveckla både det mer vardagliga språket samt de ämnesspecifika begreppen. Det femte 

området innefattar det stöd som kollegor i olika befattningar ger varandra för att utveckla och 

stimulera den språkutvecklande undervisningen. Den sista och minsta kategorin handlar om 

den dokumentation som görs kring elevernas språkliga utveckling. Denna dokumentation ses 

antingen som tillräcklig i de obligatoriska dokument som finns, som till exempel i omdömen. 

Medan andra tycker att dokumentationen kunde varit mer anpassad till elevernas språkliga 

framsteg för att kunna fungera som underlag till planering och utvärdering av den 

språkutvecklande undervisningen. 

 

6.7.2 Hur beskriver lärare inom specialskolan styrkor och svagheter i arbetet med 

språkutveckling i sin undervisning? 

Utifrån vårt analysverktyg HOTS & CoVES (Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013) ser vi att 

samtliga framgångsfaktorer (metakognitivt tänkande, tillgänglig kommunikation, visuell 

support, explicit instruktion och stöttning och mediering) finns representerade i lärarnas 
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utsagor. Styrkorna och svagheterna beskrivs i många områden som två sidor av samma mynt, 

vilka hela tiden står i kontrast till varandra. Det är dock tydligt att lärarna medvetet eller 

omedvetet arbetar med dessa framgångsfaktorer på olika sätt. 

 

Styrkor 

Sammanfattningsvis visar vår analys att lärarens breda kompetens upplevs som den centrala 

faktorn för att eleven ska utvecklas optimalt utifrån sina förmågor. Denna kompetens 

innefattar språklig kompetens, förståelse för elevernas förutsättningar utifrån deras dövhet 

eller hörselnedsättning, förmåga att anpassa sin undervisning samt förmåga utveckla 

undervisningsmetoder och strategier. 

 

Den mest framträdande styrkan av dessa är lärarnas språkliga kompetens. Lärarna betonar 

vikten av att vara språkliga förebilder för eleverna och att det förutsätter mycket goda 

kunskaper i svenska och teckenspråk. Dessa kunskaper handlar om att expressivt kunna 

använda och anpassa språken men också att förstå den språkliga kultur och struktur som finns.  

 

Vidare ses didaktisk flexibilitet hos lärarna som en styrka och samtliga lärare i intervjun 

beskriver att deras arbete genomgående handlar om att vara flexibel och anpassa undervisning 

och material för att stötta och utmana eleverna. Att arbeta med språkutveckling i en tvåspråkig 

miljö innebär också att undervisningsmetoderna måste anpassas för att möta elevernas behov. 

Detta arbete handlar mycket om hur man synliggör, tydliggör och befäster ord och begrepp 

samt vidareutvecklar dessa till texter, genom att arbeta kontrastivt och ämnesövergripande. 

 

Kollegialt lärande beskrivs också som en styrka. Lärare som arbetar med språkutvecklande 

undervisning beskriver det kollegiala lärandet som ett stort stöd och som en förutsättning för 

att utveckla verksamheten. 

 

Svagheter  

Det som ovan presenterats som en styrka i fråga om lärarnas språkliga kompetens ses också 

som en svaghet i de fall då läraren inte har tillräckliga kunskaper i och om teckenspråk och 

svenska. Svårigheter att rekrytera personal som har både lärarbehörighet samt goda kunskaper 

i teckenspråk och svenska beskrivs som en stor svaghet i verksamheten. Försök att hantera 

denna svaghet görs genom att använda tolk, vilket ytterligare kan utgöra en svaghet i de fall 

då läraren inte är medveten hur det påverkar undervisningssituationen. Lärare som är 
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nyanställda och saknar erfarenhet av undervisning av elever med dövhet eller 

hörselnedsättning kan också sakna medvetenhet om hur elevens förutsättningar påverkar 

lärprocesserna. Kollegialt lärande kan också utgöra en svaghet då innehållet inte 

överensstämmer med behoven som finns. Detta sker främst då innehållet inte utgår från 

lärarnas och verksamhetens behov utan istället sker med fokus på områden som bestämts på 

organisations- eller politikernivå. Den gemensamma planeringen efterfrågas och en svaghet 

som pekas ut är när läraren ensam skapar sin egen metod och att det då finns risk för att det 

inte finns någon röd tråd som genomsyrar verksamheten. 

 

Elevernas egna förmågor och språkliga bakgrunder lyfts som en eventuell svaghet. Elever 

som är nyanlända eller i början av sin språkutveckling har andra behov än de elever som 

befinner sig på en språkligt åldersadekvat nivå, detta skapar utmaningar för lärarna då 

organisationen kring dessa elever kan brista och utgöra en svaghet i verksamheten. Att 

klasserna har få elever kan också ses som en svaghet då eleverna inte får samma möjligheter 

att utmanas av och interagera med flera olika kamrater, som jämnåriga hörande får. Det 

skapar också utmaningar då lärare vill göra tillfälliga grupper utifrån aktuella behov. 

Bristande kommunikation och samarbete med hemmet kan utgöra en svaghet i de fall då 

familjens språk inte överensstämmer med eleven och skolans språk. Då föräldrar och familj 

engagerar sig och stöttar eleven över tid är svagheten inte lika tydlig.  

 

7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer först en metoddiskussion där vi kritiskt granskar undersökningens 

metod i anknytning till syfte och frågeställningar. Vidare diskuteras val av forskningsansats 

samt studiens styrkor och svagheter. Sedan följer en resultatdiskussion där vi diskuterar vårt 

resultat med hjälp av tidigare forskning. Därefter lyfter vi de specialpedagogiska 

implikationer som vår studie kan ge. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande undervisningen av 

teckenspråkiga elever i specialskolan. Eftersom vår uppfattning är att språket ligger till grund 

för lärandet ville vi undersöka lärarnas syn på vad språkutvecklande undervisning innebär 



 

  46 

 

samt vilka styrkor och svagheter de upplever i arbetet med detta. Vi valde en kvalitativ 

intervjustudie för att få ta del av lärarnas upplevelser och erfarenheter eftersom kvalitativa 

intervjuer är lämpliga då forskaren vill förstå ämnet ur den intervjuades perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Utifrån vårt hermeneutiska perspektiv valde vi att göra semistrukturerade 

intervjuer då dessa ger möjligheter att vara flexibel i intervjun. Denna flexibilitet kan bland 

annat innebära att man ställer olika fördjupande följdfrågor beroende på innehåll i utsagorna 

(Denscombe, 2016). Vårt val av forskningsansats möjliggjorde att vi i den enskilda intervjun 

kunde anpassa oss efter den riktning läraren tog i samtalet, samtidigt som vår intervjuguide 

hjälpte oss att hålla fokus på de större områdena. Detta ser vi som en styrka då vi hade 

möjlighet att fördjupa oss i olika delar av lärarnas utsagor för att få en större bredd i 

materialet. Ytterligare en styrka i vår materialinsamling var att vi var två personer som 

genomförde intervjuerna. Den som inte hade ansvaret för att leda intervjun hade goda 

möjligheter att hinna reflektera och ställa adekvata följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att intervjuaren blir påverkad av intervjun och innehållet, genom att vara två personer 

kunde vi komplettera varandras frågor och bidra till att flera perspektiv kunde fördjupas.  

 

Ett annat sätt att genomföra intervjuer hade varit att använda sig av gruppintervjuer eller 

fokusgrupper. Fördelen med dessa intervjumetoder menar Denscombe (2016), är att det då 

varit möjligt att utöka gruppen med informanter för att på så sätt skapa en större 

representativitet i materialet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att i intervjuer med 

fokusgrupper är syftet att lyfta fram olika perspektiv och skapa en rik samling av synpunkter 

kring ett specifikt område. Denscombe (2016) lyfter dock problematiken att när informanter 

intervjuas i grupp påverkas de av klimatet i gruppen samt de andra informanternas svar. I 

fokusgruppsintervjuer har forskaren en mindre framträdande roll och sämre möjlighet att styra 

intervjun. Det innebär att denna metod är en fördel då forskaren vill studera gruppens 

bakomliggande resonemang och olika perspektiv på fenomen, snarare än att fördjupa sig i den 

enskilde informantens upplevelser (Denscombe, 2016). I övervägande av metodval ansåg vi 

att det fanns två skäl till varför varken gruppintervjuer eller fokusgrupper passade för vår 

studie. Det första var att vårt urval av informanter var alldeles för litet för att skapa grupper av 

relevant storlek. Det andra och mest centrala, var att vi ville att informanterna skulle få 

samma utrymme att komma till tals samt förbli opåverkade av varandra i sina svar. 

 

Vi gjorde valet att inte förbereda våra informanter på vilka frågor som skulle ställas i 

intervjun. Hade vi förberett informanterna på några huvudområden finns en möjlighet att det 
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hade lett till en större bredd i svaren. Dock hade det varit svårt att avgöra om det verkligen var 

informantens egna tankar och åsikter som framkom eller om hen hade gjort efterforskningar i 

ämnet innan intervjun, det hade också stridit mot vår ambition att fungera som medresenärer. 

 

Vi såg att allt eftersom intervjuerna genomfördes lyftes intressanta perspektiv som vi hade 

velat ställa frågor om till alla lärare, för att få allas utsagor om dessa delar. I processen 

reflekterade vi dock över att om vi hade lagt till mer specifika intervjufrågor fanns risken att 

vi styrt innehållet i intervjuerna för mycket. Så vi valde att hålla oss till vår intervjuguide. Vi 

gjorde en pilotintervju och efter den gjordes vissa justeringar.  

 

Intervjuerna spelades in med ljud och bild via Skype. Valet av verktyg för materialinsamling 

utgick ifrån att vi räknade med att några av informanterna skulle kommunicera via 

teckenspråk samt att vi var medvetna om det stora avståndet till vissa informanter. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att verktyg som används vid filminspelning kan påverka och störa 

informanten. Vi gjorde valet att använda filminspelning som verktyg vid alla intervjuer för att 

ge alla samma förutsättningar och därmed minimera variationerna.  

 

Då några av informanterna kommunicerar på teckenspråk genomfördes dessa intervjuer på 

teckenspråk. Vi som genomfört studien har goda kunskaper i teckenspråk och upplevde ingen 

skillnad i kommunikationen beroende på språk. Dock är teckenspråk inte vårt förstaspråk och 

vi är medvetna om att våra översättningar och tolkningar kan påverkas av detta och att det 

finns en risk att vissa feltolkningar kan förekomma i vårt material. Vid transkriberingarna har 

dessa intervjuer därför bearbetas en extra gång för att försöka att säkerställa att rätt tolkningar 

har gjorts, samt för att undvika eventuella missförstånd vid översättningen. En fördel som 

dock noterades vid samtliga transkriberingar av filminspelningarna, var att kommunikation 

med kroppsspråk och stödtecken förekom i nästan alla intervjuer, vilket hade varit svårt att 

fånga om de varit inspelade med enbart ljud. Denscombe (2016) beskriver just detta som ett 

sätt att styrka resultatets trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

Hermeneutik är lämplig att använda då forskaren vill få tillgång till informanternas egna 

upplevelser beskriver Westlund (2015). Vi tycker att hermeneutik lämpar sig väl för vår 

studie då vårt syfte med studien är att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande 

undervisningen av teckenspråkiga elever i specialskolan. Hermeneutik handlar om att tolka 

och förmedla en utsaga (Westlund, 2015), där tolkarens förförståelse och förmågor spelar en 
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central roll i analysarbetet (Ödman, 2017). Istället för att låta våra egna erfarenheter utgöra en 

nackdel och hindra oss i våra tolkningar i analysarbetet använde vi oss av dem i enlighet med 

det hermeneutiska perspektivet. Våra tolkningar utifrån utsagor och erfarenheter bidrog till 

den hermeneutiska spiralen då dessa tolkningar gjordes i olika nivåer där delar, helhet och 

kontext skapade en bild av fenomenet.  

 

I resultatdelen där analyserna presenteras har vi valt att lägga ut citatblock för att ge en 

transparens åt våra tolkningar. 

 

Vi har tidigare beskrivit våra egna erfarenheter och kunskaper inom området. Under arbetets 

gång har vi varit medvetna om hur detta kan påverka våra analyser och kände därför ett behov 

av att hitta en metod eller modell som kunde bistå oss att identifiera styrkor och svagheter 

utifrån forskning och inte utifrån våra förutfattade meningar. Tidigare har HOTS & CoVES-

modellen ingått i vår kurslitteratur och den utgår från aktuell internationell forskning kring 

döva elevers läs- och skrivutveckling. Då vi ser läs- och skrivutveckling som en del i den 

språkutvecklande undervisningen har denna modell varit relevant för studiens syfte. Vi har 

använt våra erfarenheter och den hermeneutiska spiralen för att analysera de delar som 

specifikt handlar om språkets utveckling och kunnat föra in dem i de kategorier HOTS & 

CoVES-modellen presenterar.  

 

HOTS & CoVES-modellen är främst riktad till samspelet mellan lärare-elev. I våra utsagor 

framkom dokumentation och samverkan med kollegor och specialpedagoger som ytterligare 

en stödaspekt till läraren i arbetet. Här ser vi en brist i användandet av denna modell, 

samtidigt som vi kan göra en djupare tolkning av kategorierna då lärarens kompetens inom 

samtliga områden måste utvecklas och därmed ge ett indirekt stöd till eleven. 

 

I analysarbetet var en styrka att vi läste igenom transkriptionerna flera gånger vid olika 

tillfällen för att försäkra oss om att tolkningarna förhöll sig på ett bra sätt till den helhet vi lyft 

fram genom tankekartorna. Ytterligare en styrka är att vi varit två forskare som bidragit med 

erfarenheter och perspektiv i analysen. Vi tror att vårt resultat hade kunna få ett större djup 

och visat en större bredd om vi hade genomfört fler intervjuer. Dock hade detta krävt mer tid 

vilket inte rymts inom ramen för detta examensarbete.  

 

Avslutningsvis ser vi att vårt syfte har besvarats med hjälp av vårt metodval. Specialskolorna 
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kan ta del av vår studie för att få syn på styrkor och svagheter i sin språkutvecklande 

undervisning.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande undervisningen av 

teckenspråkiga elever i specialskolan. Detta ville vi göra genom våra frågeställningar; Hur 

beskriver lärarna den språkutvecklande undervisningen inom specialskolan? Hur beskriver 

lärarna inom specialskolan styrkor och svagheter i arbetet med språkutveckling i sin 

undervisning? Vi anser att vi har besvarat vårt syfte med hjälp av våra frågeställningar. 

Resultaten visar att lärarna i studien är överens om att språkutvecklande undervisning 

genomsyrar hela verksamheten och att varje lärare i varje ämne behöver arbeta med språk och 

begrepp. Lärarnas språkliga och didaktiska kompetenser anses vara av stor vikt för att kunna 

stötta eleverna i sina lärprocesser där språk och kunskap utvecklas parallellt. I arbetet med 

språkutvecklande undervisning arbetar lärarna utifrån de fem framgångsfaktorerna 

(metakognitivt tänkande, visuell support, tillgänglig kommunikation, explicit instruktion och 

stöttning och mediering), men de arbetar på olika sätt och använder sig mer eller mindre 

medvetet av dessa faktorer. 

 

Specialskolan har ansvar för elevernas språkliga utveckling och den ska ske genom att 

eleverna ska ges rika möjligheter att läsa, skriva och kommunicera på teckenspråk och talad 

svenska. Undervisningen ska ha tvåspråkighet, teckenspråk och svenska, i fokus för att 

eleverna ska utveckla ett nyanserat vardagsspråk samt ämnesspecifika begrepp (Lspec11, 

2011). Vårt resultat visar att lärarna beskriver att de genomgående har språket i fokus i 

undervisningens olika delar. Lärarna beskriver många varierande arbetssätt och metoder där 

de synliggör och jämför språken. Lindahl (2015) och García (2009) betonar vikten av att 

sammanfläta teckenspråket och skriftspråket i undervisningen för att bidra till det 

gemensamma meningsskapandet. Detta kräver att läraren har goda kunskaper i svenska och 

teckenspråk, men också i de mer ämnesspecifika delarna av språken (Gibbons, 2003). Vikten 

av lärarens språkliga kompetens är framträdande i vår analys där den ses som både styrka och 

svaghet. Våra resultat styrks av Lindahls (2015) studie där hon menar att lärarens tvåspråkiga 

kompetens är en förutsättning för att de teckenspråkiga eleverna ska kunna utveckla sina 

språkliga förmågor.  
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I vår studie blir ytterligare en dimension tydlig, den innefattar lärarens språkliga kompetens i 

kombination med den kompetens som krävs för att undervisa teckenspråkiga elever då deras 

lärprocesser i språk och kunskaper sker parallellt. Flera forskare, exempelvis Lindahl (2015), 

Schönström (2010) och Allard (2013), påvisar denna komplexa situation och menar att läraren 

behöver vara väl förtrogen med språkens olika modaliteter för att kunna hantera 

ämnesinnehåll, ämnesspråk och flerspråkighet. I våra resultat ser vi att lärarna beskriver att de 

använder sig av många olika modaliteter för att tydliggöra och synliggöra språken. Men 

samtidigt anser sig få lärare ha den kompetens som krävs för att undervisa i ämnet 

teckenspråk. Om lärarna själva inte har den kompetens som krävs och upplever begränsningar 

i sin förmåga, är vår slutsats att det kan vara svårt att arbeta kontrastivt och göra fördjupade 

reflektioner och resonemang kring språken. Allards (2013) studie visar på komplexiteten för 

både lärare och elev då de ska analysera ett visst språk med hjälp av ett annat språk. Allard 

menar att om man inte är väl insatt i båda språkens språkliga strukturer och konstruktioner får 

det konsekvenser för de analyser man klarar av att göra. Detta kan förstås som att lärare i 

specialskolan möter större utmaningar i vardagen än lärare i grundskolan.  

 

I vår studie framkommer att lärarna möter utmaningar i arbetet med elever med dövhet och 

hörselnedsättning, vilket kräver en högre grad av kompetens på flera områden. Riksdagen har 

uppmärksammat detta och för att möta dessa behov har de infört krav på att undervisande 

lärare i specialskolan ska ha speciallärarkompetens med inriktning mot dövhet och 

hörselnedsättning. Denna inriktning ger lärare en större kunskap om teckenspråkiga elevers 

behov i undervisningen, exempelvis den fysiska och auditiva miljön. Men det finns i 

dagsläget inga formella krav på att lärare inom specialskolan ska ha akademisk utbildning i 

svenska och teckenspråk, så länge de inte undervisar i ämnena, det uttrycks dock önskvärt vid 

rekrytering. Denna eventuella brist på fördjupade kunskaper i språkens uppbyggnad och 

struktur kan utgöra en brist i specialskolan. En fråga som uppkommer är hur lärare, utan dessa 

kunskaper, ska kunna använda de olika framgångsfaktorerna, som har identifierats för 

teckenspråkiga elever, i sin undervisning i skolans olika ämnen. Metakognitivt tänkande, 

visuell support, tillgänglig kommunikation, explicit instruktion och stöttning och mediering är 

trots allt faktorer som framkommer i flera sammanhang kring undervisning av elever med 

dövhet eller hörselnedsättning (Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013 och Roos & Allard, 

2016). Här ser vi att specialskolan behöver satsa mer på språkutbildning för sin personal i 

högre utsträckning än vad som sker idag, samt fortsätta kompetensutveckla lärarna i 
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specialpedagogiska frågor som rör området döv och hörsel. 

 

Utifrån lärarnas svar tolkar vi i vårt resultat att alla jobbar mer eller mindre med ovanstående 

framgångsfaktorer som verktyg. Samtliga lärare har en grundskollärarutbildning som kan vi 

anta ligger till grund för flera av de delar vi ser i analysen, som exempelvis arbetet med det 

metakognitiva tänkandet samt stöttning och mediering. Dock ser vi att de utsagor som handlar 

om hur man arbetar med de kognitiva förmågorna som skiljer mellan döva och hörande 

(Marschark & Knoors 2012 och Marschark et al. 2005), kan antas vara en produkt av 

kollegialt lärande eller egna erfarenheter från arbete med elever med dövhet eller 

hörselnedsättning. Här beskrivs bland annat hur lärare arbetar på olika sätt för att visualisera 

delar av undervisningen för att stötta eleverna i arbetet med att förstå och befästa begrepp. 

Roos och Allard (2016) betonar exempelvis vikten av handalfabetet i arbetet med läsning och 

begreppsinlärning. På grund av hörselnedsättning kan inte elever med dövhet eller 

hörselnedsättning skapa egna samband mellan ljud, handalfabet, talavläsning och skriftens 

bokstäver och ord, detta måste läraren hjälpa dem med. Diskussioner och samtal är därför av 

vikt för att eleven ska uppfatta relationerna mellan bokstav, ord och språkliga uttryck. En 

konklusion av detta kan vara att specialskolan har en styrka i att arbeta med de fem 

framgångsfaktorerna men att ett mer medvetet arbete med dessa områden skulle kunna stärka 

undervisningen och öka elevernas förutsättningar att nå målen med sin utbildning. 

 

I resultatet ser vi att flera av lärarna arbetar med språkutvecklande undervisning i olika nivåer 

för att skapa en meningsfull undervisning. Där utgår undervisningen från en gemensam 

kunskapsbas som utvecklas tillsammans med ämnesspecifika begrepp och där eleverna vidare 

i processen stimuleras att själva reflektera över sitt lärande. Detta arbetssätt styrks av 

Skolverket (2011b) som beskriver tre domäner vardagsdomänen, specialiserade domänen och 

den reflexiva domänen, vilka kan appliceras på lärarnas arbetssätt. Detta arbetssätt tolkar vi 

som extra gynnsamt för elever med begränsad språklig bakgrund då kunskaper skapas i det 

gemensamma arbetet och utifrån elevernas förförståelse. Lärarens roll i detta arbete blir att 

fungera som en stöttande och medierande länk mellan elevernas upplevelser och den språkliga 

utvecklingen. Dessa resultat motsäger något av det Allards (2013) studie visar, där 

språklektionerna följer traditionella mönster och rör sig mest på ord och begreppsbasis. 

Eleverna i hennes studie ges fåtal tillfällen att utveckla sina språk på ett sådant sätt att de 

förmågor och färdigheter som beskrivs i kursplanen kan bedömas. Dock är Allards studie är 

gjord på högstadiet och vår studie riktar sig mot år 1-4. Detta, samt att Allard specifikt 
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studerat språklektioner kan förklara skillnaderna i undervisningen. En fråga som dyker upp är 

varför inte det arbetssätt som lärarna i vår studie beskriver verkar vara mer utbrett högre upp i 

åldrarna och inte framträder i Allards (2013) studie. Här ser vi att det finns ett behov av att 

skolorna arbetar för att delge varandra kunskaper och goda exempel, genom till exempel 

kollegialt lärande. Vår undersökning visar att de lärare som hade en modell för arbete med 

språkutvecklande undervisning upplevde en större trygghet och styrka i att eleverna mötte 

samma förhållningssätt genom hela sin utbildning.  

 

Elever i specialskolan börjar sina lärprocesser i olika åldrar och med olika förutsättningar. 

Något som framträder i vårt resultat är de nyanlända eleverna och utmaningen lärarna 

uttrycker angående organisationen kring dessa elever. Läraren måste förhålla sig till elevens 

och familjens språkliga bakgrund och elevens tidigare skolgång och anpassa undervisningen 

därefter. Lärarnas stöttning är avgörande för hur eleverna tillägnar sig språk (Csizér, Kontra & 

Piniel, 2015 och Cummins, 2009), men vi ser också utifrån vår analys en önskan om en 

välfungerande stöttning i hemmet där eleven får möjlighet att träna på och vidareutveckla sina 

språkliga förmågor med hjälp av de strategier och verktyg hen har fått genom skolan. 

 

I vår analys framkommer att lärarna uttrycker ett behov av stöttning i planering, 

genomförande och utvärdering av den språkutvecklande undervisningen. Denna stöttning kan 

komma från andra lärare eller andra professioner på skolan. Men det kollegiala stödet verkar 

vara mest eftertraktat. Det framkommer att specialpedagogernas fokus ligger på andra delar 

där lärarna beskriver kartläggningar och åtgärdsprogram som en stora delar. I och med att 

specialskolan är en skola där många elever är i behov av särskilt stöd, reflekterar vi över det 

som Ahlberg (2013) skriver om en skola för alla. Hon menar att specialpedagogens fokus 

ligger på att bidra med specialpedagogiskt stöd för att öka inkludering och kompensera för 

elevers olikheter. I frågor som rör elever med särskilda behov vänder sig lärarna i vår studie 

till specialpedagogen men inte lika ofta i frågor som rör förebyggande arbete i form av 

språkutvecklande undervisning. Då forskning visar (se exempelvis Knoors & Marschark, 

2014 och Foisack et al., 2013) att elever med dövhet eller hörselnedsättning generellt har en 

språklig nivå som är lägre än jämnåriga hörande så behöver skolorna vara medvetna om hur 

den ofta begränsade språkliga stimulansen under uppväxten påverkar elevernas förmågor. 

Hajer och Meestringa (2014) beskriver vikten av en effektiv planering av undervisningen och 

i relationen till detta en god kunskap om språkutveckling hos läraren. Vi anser att detta 

sammantaget visar att lärare till elever med dövhet eller hörselnedsättning behöver arbeta mer 
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förebyggande med språkutveckling för att ge eleverna goda förutsättningar till att nå målen 

med sin utbildning. 

 

Som en del i det förebyggande arbetet med språkutvecklande undervisning ser vi att olika 

former av dokumentation skulle kunna bidra. Ahlberg (2013) menar att då lärare har 

kommunicerat, reflekterat över, tillsammans värderat och dokumenterat sin undervisning sker 

verksamhetsutveckling. Roos och Allard (2016) skriver att det saknas dokumentation kring 

lärarnas erfarenheter av den flerspråkiga undervisningen i specialskolan. Denna 

dokumentation kan syfta dels till att utveckla undervisningen och dels till att tydliggöra 

elevernas lärprocesser. Skolverket (2016b) och Skolverket (2011a) betonar vikten av att följa 

upp den egna undervisningen och elevernas utveckling. I vår studie fann vi att lärarna inte 

gjorde någon särskild dokumentation med fokus på den språkutvecklande undervisningen. 

Den dokumentation som gjordes riktades i huvudsak mot elevernas allmänna 

kunskapsutveckling. Vi ser att en mer utförlig dokumentation hade kunnat vara ett underlag 

och stöd vid planering av den språkutvecklande undervisningen. Där dokumentationen också 

kan användas för att utveckla verksamheten och skapa bra förutsättningar för elevernas 

lärprocesser. 

 

7.3 Specialpedagogiska implikationer vår studie kan ge  

Syftet med detta examensarbete var att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande 

undervisningen av teckenspråkiga elever i specialskolan. I vår roll som blivande speciallärare 

finns uppdraget att bidra till verksamhets- och skolutveckling. Det framkommer i vår studie 

områden med styrkor och svagheter som kan ligga till grund för didaktiska och pedagogiska 

diskussioner. Som speciallärare har vi möjlighet att lyfta dessa områden och sprida kunskap 

så att den enskilda skolan men också Specialpedagogiska Skolmyndigheten kan utveckla en 

större samsyn och fördjupa sig i frågor som rör språkutvecklande undervisning. Vår studie 

visar också att ett centralt initierat förebyggande arbete med språkutveckling i fokus hade 

kunnat bidra med den kunskap och stöttning lärare i vår studie önskar. 

 

Studien ger också indikationer om att det kan föreligga ett behov av att säkra den språkliga 

kompetensutvecklingen för lärare så att elever med dövhet och hörselnedsättning får optimala 

förutsättningar i sin utbildning. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan denna studie därmed 



 

  54 

 

bidra till ökad medvetenhet om vilka delar denna kompetensutveckling eller det kollegiala 

lärandet kan fokusera på samt hur samverkan mellan lärare och skolans övriga professioner 

kan samverka. 

 

Vi kan dra slutsatsen att lärare inom specialskolan i viss mån arbetar aktivt med de fem 

framgångsfaktorerna (metakognitivt tänkande, visuell support, tillgänglig kommunikation, 

explicit instruktion och stöttning och mediering). Ett mer medvetet arbete kring dessa 

faktorer, där lärare får sätta ord på sina erfarenheter samt fördjupa sina kunskaper, skulle 

kunna stärka undervisningen och öka elevernas förutsättningar att nå målen med sin 

utbildning. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

I arbetet med detta examensarbete har flera intressanta frågor tagit form. Vår studie är 

avgränsad till språkutvecklande undervisning inom specialskolan, men det hade varit 

intressant att göra en jämförande studie mellan specialskolan och den kommunala skolan för 

att se om det språkutvecklande arbetet skiljer sig åt och vad vi kan dra för lärdomar av 

varandras verksamheter. Ytterligare funderingar finns runt specialskolornas språkplan och om 

den kommer att leda till en större delaktighet och gemenskap där språken länkas samman. 

Den sista funderingen som uppkommit rör sig runt något som fått mycket lite plats i vår 

studie, hur tolkanvändning påverkar elevernas resultat. Detta är dock en verklighet för många 

elever inom specialskolan, men också för vissa elever som går integrerade i kommunala 

skolor. Det hade varit intressant att göra en kvalitativ studie med observationer för att 

undersöka hur tolkningen påverkar informationen och hur undervisningen utformas så att 

eleven i behov av tolk får en likvärdig utbildning. Här anser vi att en sådan studie förutsätter 

att forskaren har hög kompetens i teckenspråk, svenska och ämnet som behandlas, för att 

kunna bedöma och analysera teckenspråkets betydelse i undervisningen och dess medierande 

roll, för att eleven ska få samma förutsättningar som övriga elever.  
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Bilaga 1 

Mail till Rektorer 

 

 

Hej! 

Vi heter Helena Chmaj och Therese Friman och studerar sista terminen vid Örebro Universitet 

till speciallärare med inriktning döv/hörsel. Denna termin ska vi skriva ett examensarbete och 

ni på XXXskolan besitter kunskaper och erfarenheter som på ett värdefullt sätt skulle kunna 

bidra till vårt examensarbete.  

Vi har tänkt att göra en intervjustudie om lärarnas syn på språkutvecklande undervisning i 

specialskolan. Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer via Skype, dessa 

beräknas ta max en timma. Vår fråga till dig är om vi kan få förslag på minst två pedagoger på 

XXXskolan som du tror är intresserade att delta i studien. Lärarna vi önskar intervjua ska ha 

lärarexamen för de yngre åldrarna (1-4) och även vara verksamma i dessa klasser. Vi är båda 

tvåspråkiga så intervjun kan genomföras på antingen svenska eller teckenspråk. 

Vår förhoppning är att intervjua pedagoger från alla fem specialskolorna. Då urvalet är 

relativt litet kommer vi vara noga med konfidentialitetskravet och de forskningsetiska 

principer som råder. Se gärna https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ för mer 

information om god forskningsed. 

 

Vi önskar svar från er senast i slutet av nästa vecka. Har ni fler frågor får ni gärna kontakta 

oss. 

therese.friman@XXX 

helena.chmaj@XXX  

 

Med vänliga hälsningar 

Helena och Therese 

  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


 

 

 

Bilaga 2 

Mail till lärare 

 

Hej XXX! 

Vi vill börja med att tacka för att du vill ställa upp på en intervju för vårt examensarbete. 

Dina kunskaper och erfarenheter kommer att utgöra ett värdefullt bidrag till vår studie.  

Vi heter Helena Chmaj och Therese Friman och studerar sista terminen vid Örebro Universitet 

till speciallärare med inriktning döv/hörsel. Denna termin ska vi skriva ett examensarbete och 

då är vi intresserade av att ta del av lärares uppfattningar om språkutvecklande undervisning i 

specialskolorna.  

Intervjuerna kommer att ske via Skype. Vi kommer att filma samtalet via programmet. 

Eftersom du arbetar inom SPSM så ska detta program finnas på din dator. Vi är båda fullt 

tvåspråkiga så vi väljer språk efter ditt behov. 

Tänk på att välja ett rum där du får vara ifred under intervjun. Rummet bör ha bra ljussättning 

så att kvalitéten på inspelningen blir bra. Om du vill genomföra intervjun på talad svenska är 

det en fördel att använda headset med mikrofon, för att förbättra ljudkvalitén. 

Den inspelade intervjun kommer att raderas när examensarbetet blivit godkänt och vi kommer 

vara mycket noga med att det inte ska gå att identifiera vem som är intervjuad. Du kan 

närsomhelst välja att inte medverka, om du ångrar dig. Vår förhoppning är att intervjua 

pedagoger från alla fem specialskolorna. Då urvalet är relativt litet kommer vi vara noga med 

konfidentialitetskravet och de forskningsetiska principer som råder. Se gärna 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ för mer information om god 

forskningsed.  

 

Nedan följer förslag på möjliga tider för intervjun. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Helena och Therese  

 

therese.friman@XXX 

helena.chmaj@XXX   

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

 Vad har du för utbildning? 

 Har du behörighet att undervisa i svenska och teckenspråk? 

 Vilka ämnen undervisar du i detta läsår? 

 Hur skulle du bedöma dina egna kunskaper i svenska 

- kommunikativt  

- undervisningsmässigt 

 Hur skulle du bedöma dina egna kunskaper i teckenspråk? 

- kommunikativt  

- undervisningsmässigt 

 Beskriv kortfattat hur kunskapen ser ut i teckenspråk och svenska bland personalen på 

din arbetsplats.  

 Beskriv kortfattat de språkliga behoven/bakgrund din elevgrupp har? 

 

 Känner du till begreppet språkutvecklande undervisning? 

Ja = Vad innebär språkutvecklande undervisning för dig?  

        Hur arbetas det på skolan för att stimulera utvecklingen av teckenspråk och 

svenska? 

Nej = Språkutvecklande undervisning innebär att språket är i fokus i alla ämnen och  

   att språk- och kunskapsutveckling sker parallellt. 

         Hur arbetas det på skolan för att stimulera utvecklingen av teckenspråk och  

         svenska? 

 Hur arbetar du med språkutvecklande undervisning?   

Gärna konkreta exempel.  

 Vilka svårigheter upplever du i ditt arbete med språkutvecklande undervisning? 



 

 

 

 Finns det något du önskade att verksamheten hade, som den inte har, med tanke på 

språkutvecklande undervisning? 

 Vilka styrkor upplever du i arbetet med språkutvecklande undervisning? 

 Vilken dokumentation sker kring planering av den språkutvecklande undervisningen? 

 Vilken dokumentation sker kring elevernas språkliga framsteg?  

Exempel på material som används, förutom omdömen eller dylikt? 

 Känner du till SPSM:s språkplan? 

Ja = Hur har din arbetsplats arbetat med denna? 

 Vilket samarbete finns mellan pedagoger och speciallärare/specialpedagog i arbetet 

med språkutvecklingen på din arbetsplats? 


