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Abstract 

The aim of this study is to examine students’ experiences of how graphic symbols as a visual support affects 
their understanding of oral verbal information. Students with a typical language development as well as 
students with language difficulties regarding the understanding of vocabulary were included in the study, in 
total 43 students from two different classes in grade 5 participated. The students answered a questionnaire 
conducted at the end of two lessons without graphic symbols and two lessons with graphic symbols in order to 
explore how usage of graphic symbols affected their experienced understanding. The results were compared 
through a paired samples t-test and an independent samples t-test. The results showed that both the linguistic 
vulnerable students and the students with typical linguistic development experienced an increased 
understanding of the teachers lecture during the lessons with graphic symbols. However, the results indicated 
no positive effect for the linguistic vulnerable students regarding the understanding of the teacher’s 
vocabulary or how clear the teacher’s explanations were. The results also showed that the linguistic vulnerable 
students, in comparison to the students with typical linguistic development, experienced greater difficulties 
regarding the understanding of both the vocabulary and the symbols used by the teacher.   

 

Nyckelord: språklig sårbarhet, visuellt stöd, språklig tillgänglighet, multimedialt 

lärande 
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Förord 

Jag vill här ta tillfället i akt och rikta ett varmt tack till alla de som bidragit till detta 

examensarbete. Ett stort tack till de lärare som öppnade upp sina klassrum och sin undervisning 

för både observationer och införande av symbolstöd. Tack också till alla elever som besvarat 

enkäterna och på så sätt bidragit med sina åsikter om ämnet.  

Jag vill också rikta ett tack till min familj som genomgående har visat sitt stöd under denna period. 

Det har på flera sätt varit ovärderligt och utan er hade jag inte nått mitt slutmål. 

 

Kajsa Eriksson 
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1. Inledning 

Den språkliga förmågan är människans främsta redskap för tänkande, kommunikation och 

inlärning (Skolverket, 2011). Det språk elever möter i skolans undervisning särskiljer sig mycket från 

det många av eleverna möter utanför skolan (Hajer & Meestringa, 2014) och den språkliga förmågan 

är därför avgörande för att inhämta de kunskaper och färdigheter som den svenska läroplanen 

beskriver för samtliga ämnen (Utbildningsdepartementet, 2016). Således blir konsekvenserna för 

skolsituation och inlärning omfattande för elever med språkligt nedsatt förmåga. 

Skolan behöver dock enligt skollagen (SFS 2010:800) kompensera denna nedsatta förmåga utifrån 

sitt uppdrag om att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Dessutom ska insatser, som syftar till att alla elever ska lyckas nå målen, i första hand genomföras 

som ett förebyggande arbete och därmed genomföras som en del av en tillgänglig lärmiljö 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016), vilket innebär att insatserna inte begränsas till att 

gälla enskilda elever, utan även organisationen och gruppen (Ahlberg, 2015).  

Med tanke på att skolans traditionella undervisningsmetoder till stor del vilar på muntliga 

instruktioner (Tissot & Evans, 2003) kan detta utgöra ett hinder för inlärningen hos elever med 

språkligt nedsatt förmåga. Dessa elever riskerar då att hamna i språklig sårbarhet, vilket händer när 

omgivningens förväntningar och krav överstiger elevernas språkliga förmåga (Bruce, Ivarsson, 

Svensson & Sventelius, 2016). För vissa elever krävs det ibland så stor möda att identifiera orden i 

den snabbt avklingande ljudsignalen, att det knappt finns energi eller tid till att tänka, förstå och 

tolka innehållet i det de hör. Med rätt stöd och didaktiska anpassningar behöver den språkliga 

sårbarheten däremot inte bli ett hinder för elevernas inlärning och utveckling (ibid.). Ett sätt att 

kompensera för nedsatta funktioner och därmed undanröja hinder för inlärningen är att använda 

visuellt stöd som tydliggörande verktyg (Jensen, 2017). En kombination av ord och bilder skapar, 

enligt teorin om multimedialt lärande, en djupare förståelse av presenterat material, än när endast 

ord används (Mayer, 1997). Användning av visuellt stöd ingår också som en del i en språkinriktad 

undervisning som har till syfte att utveckla språket som en del av de ämnesmässiga målen (Hajer & 

Meestringa, 2014). Således kan användning av visuellt stöd i undervisningen kompensera för 

nedsatta funktioner, fördjupa förståelse och utveckla språket.   

I rollen som blivande speciallärare kommer uppdraget, enligt examensordningen (2011:186), bland 

annat att bestå av att analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja 

hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt utveckla dessa lärmiljöer. Arbetet med skolans 

kvalitativa utveckling ska dessutom, enligt Lgr11 (Skolverket, 2011), ske i aktivt samspel mellan 

skolans personal och elever. Med anledning av ovan nämnda specialläraruppdrag och elevernas rätt 

till inflytande, är det därför relevant att undersöka effekterna av symbolstöd på gruppnivå ur ett 

elevperspektiv. I dag är forskning gällande symbolstöd som komplement till muntlig verbal 

undervisning på gruppnivå ett relativt outforskat område vad gäller elever med typisk 

inlärningsförmåga, då tidigare forskning om användning av symbolstöd främst är kopplad till elever 

med funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter (Pampoulou & Detheridge, 2007; Mavrou et 

al, 2013), vilket medför att tillgången till tidigare forskning kring symbolstöd på gruppnivå inom den 

reguljära klassrumsundervisningen är begränsad. En studie som undersöker elevers upplevda 

förståelse av muntlig information med och utan symbolstöd i klassrummet kan därför bidra med 

viktig kunskap inför en fortsatt metodutveckling när det gäller användningen av symbolstöd i 

undervisningen på gruppnivå. Resultatet från denna studie kan också vara av intresse för såväl 
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lärare, specialpedagoger och speciallärare som rektorer, i arbetet med att göra skolans lärmiljöer 

mer språkligt tillgängliga. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka några elevers upplevda förståelse av muntlig verbal 

information med och utan symbolstöd på gruppnivå i årskurs 5. Följande frågeställningar kommer 

att besvaras: 

- Hur upplever språkligt sårbara elever sin förståelse av muntlig verbal information utan 

respektive med symbolstöd?  

- Hur upplever icke språkligt sårbara elever sin förståelse av muntlig verbal information utan 

respektive med symbolstöd?  

- Skiljer sig upplevelsen åt mellan språkligt sårbara och icke språkligt sårbara elever?  
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2. Forskningsbakgrund 

Första delen i denna litteraturgenomgång behandlar definition av begreppet språklig sårbarhet, 

samt hur språkstörning, som är en central del av begreppet språklig sårbarhet, kan påverka olika 

delar av den språkliga förmågan och arbetsminnet. I den första delen behandlas även hur 

undervisningsspråket i skolan riskerar att försätta eleverna i språklig sårbarhet. I andra delen 

beskrivs en teori kring hur människans minne och inlärning fungerar, samt hur inlärning kan 

främjas genom att undervisning utformas utifrån denna minnesteori. Avslutningsvis ges en 

beskrivning av hur en språkligt tillgänglig undervisning kan utformas utifrån elever i språklig 

sårbarhet. 

 

2.1 Språklig sårbarhet och konsekvenser för lärandet 

Det stora flertalet elever som går i skolan bemästrar med enkelhet språket sedan tidig ålder, medan 

andra kan uppleva det som ett hinder under en stor del av sitt liv. Den språkliga förmågan varierar 

därmed mycket mellan olika människor, vilket har sin förklaring i både arv och miljö. Det medför 

att gruppen av elever i behov av språkligt stöd i skolan är heterogen och innefattar såväl barn som 

har medfödd risk för problematisk språkutveckling och elever som har en komplex språklig 

bakgrund och situation (Bruce et al., 2016). För barn vars begränsade språkförmåga medför en 

betydande funktionsnedsättning gällande social interaktion eller kunskapsutveckling, vilken 

sannolikt kvarstår under senare delen av barndomen, kan det röra sig om en språkstörning (Bishop, 

2017). Dessa barn har uttalade svårigheter med att producera och förstå språk (Bishop, 1997). 

Språkstörning omfattar ett brett spektrum av svårigheter (Bishop, 2017). Exakt vilka språkliga 

områden som utgör den största utmaningen varierar dock (Hallin, 2019). Barn med språkstörning 

kan ha svårt med språkets form, vilket t.ex. kan innebära svårigheter med att uppfatta språkljud 

(fonem) och regler för hur dessa får kombineras, samt grammatiska böjningsmönster (morfologi) 

och hur ord kombineras till satser (syntax), något som t.ex. kan innebära utmaningar med att förstå 

komplexa meningar (Nettelbladt & Salameh, 2007). Svårigheter med språkets innehåll förekommer 

också, vilket särskilt rör ords betydelse (ibid.). De flesta barn med språkstörning har svårigheter med 

att lära sig nya ord, i både naturliga och experimentella sammanhang, vilket kan relateras till 

svårigheter med fonologisk perception och fonologiskt minne, då det finns omfattande bevis för att 

barn med språkstörning har stora svårigheter med att hålla en kombination av fonologiskt material 

i minnet. En annan förklaring till svårigheter med ordinlärning kan relateras till en bevisat 

begränsad förmåga att använda syntaktisk och morfologisk kunskap som ledtrådar för att kunna 

härleda ords betydelse (Bishop, 1997).  

Begreppet språklig sårbarhet, som myntades av Bruce et al. (2016), är ett vidare begrepp än 

språkstörning och syftar till att flytta fokus från den enskilda elevens språkförmåga till pedagogikens 

och lärmiljöns betydelse. De menar att den individuella språkförmågan inte behöver bli ett problem 

om läraren känner till den och därmed kan ta hänsyn till denna genom att utforma stöd och 

didaktiska anpassningar. Således anser de att språklig sårbarhet uppstår när det finns en obalans 

mellan en elevs språkliga förmåga och omgivningens krav (Bruce, et al., 2016). Det språk som 

eleverna möter i skolan ställer betydligt högre krav på den språkliga förmågan än vardagsspråket 

som många elever möter utanför skolan. Språket i skolan kan därmed vara mycket utmanande, då 

risken för att hamna i språklig sårbarhet ökar när elever ställs inför stora och samtidiga krav på 

språkets form, innehåll och användning och exekutiva funktioner, till exempel vid genomgångar som 
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behandlar nya ämnesområden (Hallin, 2019). I både de naturorienterande (NO) och de 

samhällsorienterande (SO) ämnena förekommer många okända ord eller kända ord som används 

på ett obekant sätt för eleverna (Gomez, Gomez, Lozano & Mancevice, 2019; Harmon, Hedrick & 

Wood, 2005). Ett av de främsta hindren för inlärning i dessa ämnen är just okända ord och begrepp 

och svårigheter med att förstå dessa (Allen, 2014; Fragkiadaki & Ravanis, 2015; Kambouri, 2015; 

Harmon et al, 2005). Enligt Schwendimann (2011) kan inlärning av NO-ämnen jämföras med att 

lära sig ett nytt språk. Till skillnad från att lära sig ett språk där termer ofta hör ihop en-och-en, t.ex. 

att ”hus” betyder ”house”, refererar vetenskapliga termer dock ofta till mer komplexa begrepp, t.ex. 

”celldelning” eller ”evolution”, vilka innehåller en uppsättning av sammankopplade idéer. Ett sätt 

att överbrygga luckan mellan det ämnesspecifika undervisningsspråket och elevernas tidigare språk- 

och ämneskunskaper är genom att stödja förståelsen av språket som används i undervisningen 

(Song & Carheden, 2014; Young, 2005). 

Nettelbladt (2007) menar att förståelseproblem hos ett barn kan antas återspegla en bristande 

ordförrådskunskap. Om barnet inte behärskar vissa ord, är det därför möjligt att förvänta sig att 

barnet har svårt att förstå yttranden där orden ingår. Ett stort antal ord i ordförrådet framhävs 

därför ofta som mycket viktigt för skolframgång samtidigt som forskning visar att elever i språklig 

sårbarhet har färre ord i sitt ordförråd än vad jämnåriga barn med typisk språkutveckling har 

(Nettelbladt, 2007). Dessutom uppvisar många elever i språklig sårbarhet en signifikant 

begränsning i arbetsminnet i jämförelse med jämnåriga elever och att det därmed finns en koppling 

mellan språksvårigheter och begränsningar i arbetsminnet (Montgomery, Magimairaj & Finney, 

2010).  

Det språk och de undervisningssätt som används i skolan kan således medföra en språklig sårbarhet 

för eleven. Elevers språkutveckling handlar därmed inte endast om de individuella språkliga 

förutsättningarna, utan också om de språkliga och pedagogiska förutsättningarna som skolan ger. 

Undervisningsmiljön är en avgörande faktor för elevers språkutveckling och med rätt stöd och 

anpassningar behöver den språkliga sårbarheten inte bli ett hinder för elevernas inlärning och 

utveckling (Bruce et al., 2016). I föreliggande studie kommer fortsättningsvis begreppet språklig 

sårbarhet att användas i stället för språkstörning, då fokus kommer att ligga på skolans språkliga 

tillgänglighet. Fokus kommer också särskilt att ligga vid den språkliga sårbarhetens begränsningar 

vad gäller ordförståelse och arbetsminne.  

 

2.2 Undervisning som främjar inlärningen  

2.2.1 Multimedialt lärande 

Multimedial undervisning innefattar presentation av bilder och ord med syftet att främja lärandet 

och multimedial inlärning uppstår när människor skapar mentala representationer från ord (såsom 

muntlig eller tryckt text) och bilder (såsom illustrationer, bilder, animationer eller filmer). 

Multimedialt lärande (multimedia learning) handlar därmed om hur eleverna bygger kunskap från 

en kombination av ord och bilder (Mayer, 2014a) och uppstår när en individ förstår den information 

som presenteras, alltså när individen använder externa representationer för att kunna konstruera 

mentala (interna) representationer av undervisningsinnehållet i arbetsminnet och att han eller hon 

lagrar dessa representationer i långtidsminnet (Mayer, 2014b).  
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Mayer (2014b) föreslår en kognitiv teori om multimedialt lärande (figur 1) som är baserad på tre 

grundläggande antaganden om hur arbetsminnet fungerar; (a) att det består av dubbla kanaler som 

separat från varandra bearbetar visuellt/spatialt material och auditivt/verbalt material, (b) att 

respektive kanal har en begränsad kapacitet för mängden information som kan bearbetas i varje 

kanal, (c) att det har ett system för aktiv kognitiv bearbetning, vilket krävs för aktiv inlärning.  

(a) Det mänskliga minnet består av separata kanaler för att bearbeta visuellt/spatialt 

material och auditivt/verbalt material. Det finns två olika perspektiv på hur information 

bearbetas i dessa två kanaler – ett som baseras på sättet på vilket informationen 

representeras (representationssätt) och ett som baseras på vilket sinne som används för att 

uppfatta informationen (sinnesanvändning). Enligt perspektivet utifrån representationssätt 

bearbetar en kanal verbalt material (t.ex. talade eller tryckta ord) och den andra icke-verbalt 

material (t.ex. bilder, video eller bakgrundsljud) och fokus ligger därmed på vilket format 

stimulin har. I motsats till detta, fokuserar synsättet utifrån sinnesanvändning på om elever 

initialt bearbetar det presenterade materialet genom sina ögon (t.ex. bilder, video eller 

tryckta ord) eller öron (t.ex. talade ord eller bakgrundsljud). Enligt detta perspektiv 

bearbetar en kanal visuellt representerat material och den andra auditivt representerat 

material. Den stora skillnaden gällande multimedialt lärande ligger i bearbetningen av 

tryckta ord (skriven text) och bakgrundsljud. Som exempel bearbetas skriven text enligt 

perspektivet utifrån representationssätt initialt i den verbala kanalen, men i den visuella 

kanalen enligt perspektivet utifrån sinnesanvändning. Mayer (2014b) har i sin modell av 

multimedialt lärande valt att använda båda perspektiven, där perspektivet utifrån 

sinnesanvändning används för att skilja mellan visuellt presenterat material (såsom bilder 

och tryckt text) och auditivt presenterat material (såsom berättande och bakgrundsljud) och 

där perspektivet utifrån representationssätt används för att skilja mellan byggandet av en 

illustrativt baserad respektive verbalt baserad modell i arbetsminnet.  

 

(b) Respektive kanal har en begränsad kapacitet. Detta antagande innebär att när en 

illustration presenteras för en elev kan eleven bara hålla vissa delar av illustrationen i 

arbetsminnets visuella kanal, vilket medför att eleven inte kan skapa en exakt kopia av det 

presenterade materialet, utan endast vissa delar. På samma sätt kan eleven bara hålla vissa 

ord från en berättelse i arbetsminnets verbala kanal och kan därmed bara återge delar av 

den presenterade berättelsen och inte en ordagrann återgivelse. (Mayer, 2014b)  

 

(c) Det mänskliga minnet har ett system för aktiv kognitiv bearbetning, vilket krävs för aktiv 

inlärning. Mayer (2014b) menar att aktiv inlärning uppstår när en elev tillämpar olika 

kognitiva processer i bearbetningen av av inkommande information, vilka syftar till att 

hjälpa eleven att förstå informationen. Tre kognitiva processer som enligt Mayer (2014b) 

krävs för aktiv inlärning är att uppmärksamma och välja ut relevant inkommande 

information, att mentalt organisera utvald inkommande information till en 

sammanhängande kognitiv struktur i arbetsminnet, och integrera inkommande 

information med annan kunskap från långtidsminnet. Det önskade utfallet av den kognitiva 

bearbetningen av informationen är att konstruera en sammanhängande mental 

representation.  
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Figur 1. Mayers (2014b, s. 52) kognitiva modell av multimedialt lärande (med syfte att 

representera det mänskliga systemet för informationsbearbetning). Fritt tolkad.  

 

Figur 1 presenterar en kognitiv modell av multimedial inlärning som syftar till att representera det 

mänskliga systemet för informationsbearbetning. Bilder och ord kommer in från världen på utsidan 

som en multimedial presentation och kommer in i det sensoriska minnet genom ögonen och öronen. 

Det sensoriska minnet möjliggör att bilder och tryckt text hålls som en exakt visuell bild under en 

mycket kort period i ett visuellt sensoriskt minne och att talade ord och andra ljud hålls som exakta 

auditiva bilder i det auditiva sensoriska minnet.  

Det centrala arbetet i multimedial inlärning utförs i arbetsminnet, där den vänstra sidan av 

arbetsminnet representerar råmaterialet som kommer in i arbetsminnet – visuella delar av bilder 

och ljudbilder av ord – vilket innebär att den vänstra sidan av arbetsminnet baseras på de två 

sensoriska modaliteterna, visuell och auditiv. Det initiala steget i arbetsminnet handlar om att välja 

ut lämpliga ord och bilder i ett presenterat material, vilka kommer in i arbetsminnet. Därefter kan 

en visuell bild mentalt omvandlas till en ljudbild, alternativt en ljudbild omvandlas till en inre 

mental bild. Den högra sidan av arbetsminnet representerar kunskapen som konstrueras i 

arbetsminnet – illustrativa och verbala mentala modeller och kopplingar mellan dem – vilket 

innebär att den högra sidan av arbetsminnet baseras på de två representationssätten, verbalt och 

icke-verbalt. Här konstrueras först en sammanhängande representation utifrån de valda orden eller 

bilderna i respektive kanal. Därefter kan kopplingar byggas mellan det inkommande materialet från 

respektive kanal och relevanta delar av tidigare kunskaper från långtidsminnet (Mayer, 2014b).  

Mayer (2011) menar utifrån sin teori om multimedialt lärande att om information endast ges i form 

av tryckta eller talade ord kan detta leda till att oerfarna elever inte har möjlighet att själva generera 

relevanta visuella representationer av information och därmed inte kan bygga en visuell 

representation eller integrera verbal och visuell information. Undervisning med endast tryckta eller 

talade ord medför således inte lika utvecklad inlärning som multimedial undervisning, där 

information via både ord och bild ges (Mayer, 2011). Multimedial undervisning ger elever tillfälle att 

bearbeta information i dubbla kanaler, vilken främjar mental koppling mellan ord och bilder (Mayer, 

2001).  

Det finns dock studier vars resultat inte visar någon effekt av att information presenteras både 

verbalt och icke-verbalt, t.ex. gällande inlärning av innehåll från de samhällsvetenskapliga ämnena 

(Westelinck, Valcke, De Craene & Kirschner, 2005). Enligt Westelinck et al (2005) kan resultatet 

från deras studie ha berott på att materialet i samhällsvetenskapliga ämnen har en låg grad av 

repleteness, vilket innebär att visualiseringen har en begränsad likhet med den verkliga 
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representationen, något som leder till hög kognitiv belastning och därmed lite utrymme för 

inlärning. Mayer (2001, 2009) menar att utformningen av multimediala läromaterial är mest 

effektiva om materialet har en hög grad av repleteness eftersom ord som inte har en tydlig 

referentiell koppling till bilder är svårare att representera med en illustration.  

I en översikt av tidigare forskning konstaterade Fletcher och Tobias (2005) att effekten av att 

kombinera ord och bilder visserligen stöds av forskningsstudier, men de noterade också att effekten 

kan bero på individuella skillnader och då särskilt på individens tidigare kunskaper. En kombination 

av bilder och ord är till särskilt stor hjälp för personer med begränsad tidigare kunskap i ämnet, 

medan personer med god tidigare kunskap inte är behjälpta av en sådan kombination (Fletcher & 

Tobias, 2005). Najjar (1996) menar att det kan bero på att nybörjare saknar en kognitiv modell och 

tidigare information att koppla ny kunskap till, alternativt att nybörjare inte vet vilken information 

som är relevant och därmed inte vet vilken information de borde fokusera på. Ytterligare en 

individuell skillnad som har betydelse för om en kombination av ord och bild är till hjälp, handlar 

om förmågan att tolka bilder (Najjar, 1996). Enligt Felten (2008) är denna förmåga dock inget som 

elever naturligt besitter, utan han menar att i vilken utsträckning en bild kan hjälpa lärandet delvis 

kan anses handla om träning. Även Westelinck et al. (2005) menar att det är avgörande om eleverna 

har tillräcklig och adekvat kunskap för att förstå de bilder som används i undervisningen. Om en 

elevs inre bild- eller symbolsystem inte stämmer överens med det bild- eller symbolsystem som 

används i undervisningen kan det orsaka att eleverna upplever större svårigheter med och/eller 

behöver mer tid till att utveckla inre mentala modeller när de möter ett nytt eller okänt bild- eller 

symbolsystem. En annan individuell skillnad handlar om att vissa elever, trots att information 

endast belastar en kanal, kan lyckas omvandla representationen för bearbetning i den andra 

kanalen. På så sätt är det möjligt för information som ursprungligen presenterades i en kanal att 

också representeras i den andra kanalen (Mayer, 2014b). 

 

2.2.2 En språkligt tillgänglig undervisning 

Utifrån de begränsningar i språklig förmåga som språkligt sårbara elever kan uppleva menar Bruce 

et al. (2016) att en språkligt tillgänglig lärmiljö kan minska denna sårbarhet. Då språkligt sårbara 

elever kan ha begränsningar i såväl ordförråd (Nettelbladt, 2007) som arbetsminne (Montgomery 

et al., 2010), kan ett sätt att göra undervisningen mer språkligt tillgänglig vara att dels avlasta 

arbetsminnet, dels underlätta förståelsen av obekanta och abstrakta begrepp och ord.  

I följande avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras gällande hur undervisning med visuellt 

stöd kan främja inlärningen av verbal information samt hur grafiska symboler kan användas i 

undervisningen. Med visuellt stöd åsyftas all uppfattad visuell stimulus som underlättar tolkning 

och förståelse av information från omgivningen (Jamie & Knowlton, 2007). Som exempel kan det 

visuella stödet ges i form av skrivna ord, fotografier, handritade bilder eller grafiska symboler (Tissot 

& Evans, 2003). Avslutningsvis kommer några principer för hur information bör presenteras för att 

minska belastningen i arbetsminnet att beskrivas. 
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Undervisning med visuellt stöd 

Med utgångspunkt i Mayers (2014b) teori om multimedialt lärande visar tidigare forskning att 

inlärning främjas av att information bearbetas i båda kanalerna, till skillnad från om informationen 

endast bearbetas i en av dem (Najjar, 1996). Även Mayer (2009) menar att människors förståelse av 

verbala förklaringar kan förbättras om förklaringarna kombineras med bilder som illustrerar det 

som beskrivs, vilket bland annat en tidigare studie av Nugent (1982) visade. I studien nåddes de 

högsta lärnivåerna när grundskoleelever fick information via en kombination av text och bild eller 

ljud och bild (verbal och icke-verbal kanal), jämfört med när samma innehåll endast presenterades 

via text, ljud eller bild (verbal eller icke-verbal kanal). Detta visade även Severins (1967) studie, där 

elever i årskurs 7 fick lära sig namn på djur via olika kanaler. Bäst inlärning skedde när eleverna fick 

lära sig djurens namn via både ljud och bilder samtidigt (verbal och icke-verbal kanal). Detta stödjer 

uppfattningen att inlärning förbättras när informationen bearbetas via två olika kanaler jämfört med 

när den endast bearbetas via en kanal. Också senare forskning, både i laboratorie- och 

klassrumsmiljö, stödjer denna uppfattning. Bland annat fann Mayer (2001) en stor effektstorlek för 

förbättrad inlärning när naturvetenskaplig undervisning presenterades med både ord och bilder, i 

stället för med bara ord. Även Jägerskog (2015) visade i två olika studier en stark positiv effekt av 

användandet av visuella illustrationer gällande gymnasieelevers lärande i psykologi.  

Även andra studier, med fokus på språkligt sårbara elever, visar att visuellt stöd kan avlasta 

arbetsminnet. Bland annat visar en studie av Ebbels (2017) att ett sätt att minska 

minnesbelastningen och kraven på snabb bearbetning för språkligt sårbara elever var att införa 

visuellt stöd i form av former, färger och pilar vid inlärning av grammatiska regler, eftersom visuellt 

stöd, till skillnad från muntlig verbal information, är bestående och därmed möjligt att återgå till 

som ett stöd för minnet. På så sätt kan visuellt stöd i stället minska den kognitiva belastningen. 

Liknande resultat fann Quail, Williams och Leitão (2009) i sin studie som visade att visuell 

information i form av siffror som korrelerade med den muntliga informationen som gavs utgjorde 

ett stöd för arbetsminnets kapacitet både hos barn med språkstörning och hos barn med typisk 

språkutveckling. 

 

Symboler som stöd för förståelsen i den ordinarie undervisningen  

Grafiska symboler kan vara ett användbart verktyg för att stödja språk och kommunikation i den 

ordinarie undervisningen (Mavrou, Charalampous & Michaelides, 2013), då de genom att illustrera 

ord, t.ex. kan stödja barns inlärning och framplockning av tidigare inlärd information från minnet 

(Pampouluo & Detheridge, 2007). Grafiska symboler kan också användas för att stödja barns 

lyssnande i klassrummet (Crosskey & Vance, 2011) och för att stödja nytt eller okänt ordförråd 

(Pampoulou & Detheridge, 2007; John & Vance, 2014; Wellington & Stackhouse, 2011, Mavrou et 

al., 2013), vilket är av särskild vikt för inlärningen av de naturvetenskapliga och samhällsorienterade 

ämnena (Allen, 2014; Fragkiadaki & Ravanis, 2015; Kambouri, 2015; Harmon et al, 2005). 

Wellington och Wellington (2002) menar att grafiska symboler kan användas i undervisningen av 

de naturvetenskapliga ämnena för att hjälpa barn att visualisera betydelsen av ord och således kunna 

förstå vetenskapliga begrepp. Genom att minska graden av abstraktion har symboler alltså 

kapaciteten att förtydliga begrepp som är svåra att förstå bara genom ord, så som avdunstning eller 

kraft (Wellington & Wellington, 2002). Mavrou et al. (2013) menar dock att enbart symboler inte 
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kan lära ut ett begrepp och förändra inlärning, men de kan förstärka förståelse och hjälpa till att 

göra förståelsen och användningen av begrepp mer permanent.  

Nuvarande trender inom undervisning föreslår att användning av olika representationssätt, såsom 

symboler, inte bara främjar inlärningen för elever i behov, utan för alla elever (Mavrou et al, 2013). 

Detta vittnar Abbot, Detheridge och Detheridge (2006) om då de beskriver hur en klass med elever 

i åldrarna 10-11 år i en ordinarie skola tillfrågades om de ville ha ett arbetsmaterial till ett NO-arbete 

(science activity) med text eller med symbolstöd. Av 34 elever ville alla utom sex stycken ha 

arbetsmaterialet med symbolstöd. Tidigare forskning om användning av symboler är däremot mest 

kopplad till elever med funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter (Pampoulou & 

Detheridge, 2007; Mavrou et al, 2013). Det tycks därmed finnas en lucka i forskningen om 

användningen av symboler i den ordinarie undervisningen och fördelen de kan ge alla inlärare, inte 

bara elever med funktionsnedsättningar. Föreliggande studie syftar därför till att fylla denna lucka 

genom att undersöka hur både språkligt sårbara och icke språkligt sårbara elever upplever att 

användning av symbolstöd på gruppnivå i den ordinarie SO- och NO-undervisningen påverkar deras 

förståelse. 

 

2.2.2.3 Minska onödig belastning på arbetsminnet 

Trots att inlärning från ord och bilder kan leda till en mer fördjupad förståelse än vad inlärning från 

bara ord kan, är inte alla visualiseringar lika effektiva (Mayer, 2011) och främjar därmed inte 

automatiskt inlärningen. Mayer (2011) har utifrån omfattande tidigare forskning undersökt hur 

utformningen av multimedial undervisning kan minska kraven på bearbetning i arbetsminnet och 

har formulerat fem principer för att minska onödig bearbetning.  

- Minska onödiga ord och bilder, så kan fokus för den kognitiva bearbetningen ligga på ord 

och bilder som är centrala för lektionsinnehållet. 

- I uttalet betona viktiga ord och bilder, så ges individen möjlighet att lättare göra kopplingar 

mellan de viktiga orden och den korresponderande bilden.  

- Lägg inte till tryckt text till bilder som förklaras auditivt. När människor fokuserar på tryckt 

text har de inte möjlighet att fokusera på bilden och de riskerar att slösa kognitiv kapacitet 

genom att förena de två verbala kanalerna. Tryckt text kan dock vara till hjälp när orden är 

okända för eleverna, när eleverna inte har undervisningsspråket som modersmål, när eleven 

har en hörselnedsättning eller när den tryckta texten är kortfattad och placerad intill den 

korresponderande bilden (Mayer, 2009).  

- Placera tryckt text nära korresponderande bilder, så att eleverna inte behöver söka på sidan 

eller skärmen för att försöka lista ut var de ska leta.  

- Presentera korresponderande ord och bilder samtidigt och inte successivt, så kan eleverna 

lättare göra kopplingar mellan ord och bilder.  

(Mayer, 2011) 
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3. Metod 

3.1 Kontext 

Undersökningen genomfördes vid två skolor som ligger i en större kommun i norra Sverige. Skola Ö 

är en mindre skola med klasser från förskoleklass till årskurs 6, där årskurserna främst är en- eller 

tvåparallelliga, medan skola Ä är en större skola med klasser från förskoleklass till årskurs 9, där 

årskurserna främst består av tre parallella klasser.    

I kommunen finns det ett centralt kompetenscentrum med uppdrag att stödja skolor i arbetet att 

förbättra den språkliga tillgängligheten i undervisningen. Efter en utvärdering av stödinsatser i olika 

skolor i kommunen valde kommunen att satsa på kompetensutveckling gällande bilder och symboler 

som komplement till språket i undervisningen och i samband med detta fick samtliga förskolor och 

skolor i kommunen tillgång till ett symbolstödsprogram, Inprint 3.   

 

3.2 Deltagare 

Undersökningen genomfördes på två olika grundskolor i den aktuella kommunen. Att det blev just 

dessa skolor berodde på att det redan fanns en etablerad kontakt till de skolorna. Urvalet gjordes 

således initialt med bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2018) innebär ett urval av 

respondenter som är tillgängliga för forskaren. Ambitionen var att genomföra studien i två olika 

klasser där både språkligt sårbara och icke språkligt sårbara elever fanns, för att i enlighet med 

studiens syfte kunna se hur båda dessa grupper upplevde sin förståelse. Val av elevgrupper gjordes 

efter samtal med specialpedagog eller undervisande lärare utifrån resultat från tidigare screeningar 

av ordförståelse på gruppnivå. 

I kommunen ska screeningar av ordförståelse (Järpsten & Taube, 2010) genomföras under oktober 

i årskurs 5, varför klasser i denna årskurs valdes ut, då resultat från screeningarna fanns tillgängliga 

och resultaten var högst aktuella. På aktuella skolor togs kontakt med specialpedagog eller 

klasslärare, som hade kännedom om screeningresultaten i klasserna. Två klasser där tre eller fler 

elever hade fått ett svagt resultat (under stanine 4) gällande ordförståelse tillfrågades om att delta, 

först genom att få godkännande av respektive klasslärare och därefter via brev ställda till 

vårdnadshavare. Att antalet elever med svagt resultat skulle vara minst tre, motiverades genom att 

risken för att antalet elever i språklig sårbarhet skulle bli för lågt på sätt kunde minska. Elever med 

ett resultat under stanine 4 klassades som språkligt sårbara och elever med ett resultat över stanine 

4 klassades som icke språkligt sårbara.  

Därefter kontaktades lärarna i SO- och NO-ämnena i respektive klass. Val av deltagande 

ämneslärare baserades på att SO och NO är ämnen som innehåller många begrepp som är nya för 

eleverna. För att ha så liknande lektionsupplägg som möjligt där lektionerna skulle innehålla någon 

muntlig genomgång och/eller muntliga instruktioner valdes utifrån lärarnas beskrivningar av sin 

undervisning slutligen en NO-lärare och en SO-lärare ut att delta. Dessa gav därefter sitt muntliga 

samtycke till att delta i studien. 
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I de två klasserna går det sammanlagt 54 elever, med 27 elever i respektive klass. 43 elever valde att 

delta, varav 26 stycken gick på skola Ä och 17 stycken på skola Ö. Övriga föll bort på grund av att de 

själva inte ville medverka, inte fick tillåtelse att medverka från vårdnadshavare eller för att deras 

samtycke om deltagande från vårdnadshavarna inte kom in i tid. Av de totalt 43 deltagarna deltog, 

utifrån tidigare screeningresultat av ordförståelse, åtta språkligt sårbara elever, varav fyra stycken 

gick på skola Ä och fyra på skola Ö.  

Tabell 1. Antal deltagare uppdelat på kön, språklig sårbarhet och skola, samt totalt antal. 
 Skola Ö Skola Ä Totalt 

Språkligt sårbara flickor 1 0 1 

Språkligt sårbara pojkar 3 4 7 

Icke språkligt sårbara flickor 4 15 19 

Icke språkligt sårbara pojkar 9 7 16 

    

Totalt antal deltagande elever  17 26 43 

 

 

3.3 Material 

Screening av ordförståelse 

De deltagande klasserna genomförde en screening av ordförståelse (Järpsten & Taube, 2010) på 

gruppnivå under oktober. Screeningresultat utgjorde underlag för bedömning av eventuell språklig 

sårbarhet hos deltagande elever. DLS ordförståelse ingår i Diagnostiskt läs- och skrivprov (DLS) för 

klasserna 4, 5 och 6 (Järpsten & Taube, 2010). Delprovet innebär att eleven får i uppgift att själva 

läsa och bedöma vilket ord av fyra alternativ som betyder samma sak som målordet. Delprovet består 

av 40 flervalsfrågor (max 40 poäng) och har ingen tidsbegränsning. Materialet är standardiserat i 

Sverige för åk 4, 5 och 6. Reliabilitetsmått bedömd med Cronbachs alfa är enligt manualen 0,91 för 

delprovet DLS Ordförståelse.   

 

Enkät 

Resultatet i föreliggande studie baserades på enkätsvar. Den sorts frågor som enkäten (bilaga 2) 

behandlar är vad Trost (2012) kallar attityds- och åsiktsfrågor. Till denna typ av frågor är det enligt 

Trost (2012) enklast att använda slutna frågor, vilket har använts i denna studies enkät. De slutna 

frågorna var av Likert-typ med gradering 1-5, vilket enligt Ejlertsson (2019) innebär att ett påstående 

ges i stället för en fråga, och respondenten ska instämma i eller ta avstånd från påståendet på en 

femgradig skala. Två av frågorna i enkäten var öppna och lät därmed respondenten formulera svaret 

med egna ord, vilket möjliggjorde att få en bild av elevernas egna tankar om varför de tyckte som de 

tyckte i en fråga. Då denna frågetyp kräver en större ansträngning från respondentens sida samtidigt 

som de genererar data som kräver mer tidsödande analyser, begränsades antalet till två.  

Utifrån Ejlertssons (2019) rekommendationer om utformning av enkätfrågor anpassades språket 

efter den för studien aktuella målgruppen. Av den anledningen valdes ord som kunde misstolkas 

bort och frågorna formulerades så kortfattat som möjligt. Enligt Ejlertsson (2019) ska svaren till 

enkätfrågorna konstrueras så att det finns symmetri mellan alternativen och således formulerades 
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lika många positiva som negativa svarsalternativ. För att minimera risken för felläsningar av 

svarsalternativ följdes även Ejlertssons (2019) råd att svarsalternativen i enkätens alla frågor bör ha 

samma logiska ordningsföljd, genom att svarsalternativet ”stämmer mycket bra” alltid kom som 

första alternativ och ”stämmer inte alls” alltid kom som sista alternativ.  

Innan enkäten användes i studien gjordes en liten pilotstudie, genom att två elever i de aktuella 

åldrarna, som inte skulle delta i den ordinarie enkätundersökningen, svarade på frågorna samtidigt 

som de gav feedback på frågornas utformning och innehåll. Dessa elever valdes ut att delta i 

pilotstudien utifrån ett bekvämlighetsurval, då de fanns tillgängliga i närmiljön och var motiverade 

att delta. Elevernas språkliga bakgrund var dock inte känd och således var det okänt om de var 

språkligt sårbara eller inte, utifrån samma bedömningsgrund som de elever som deltog i den 

ordinarie enkätundersökningen. Pilotstudien gjordes för att kunna korrigera eventuella brister och 

oklarheter i enkäternas ursprungliga utformning. Utifrån elevernas synpunkter framkom dock inget 

behov av revidering.  

 

Widgitsymboler 

De symboler som, det för denna studie aktuella, symbolstödsprogrammet Inprint 3 baseras på kallas 

Widgitsymboler. Dessa är utformade för att vara rena och avskalade, specifika och lämpliga för alla 

åldrar. De illustrerar ett symbolkoncept utan att lägga till onödig information, så som kön. Dessa 

symboler är utformande för att förmedla ordets betydelse och är utformade på att enhetligt sätt 

vilket gör förståelse och inlärning av nya symboler lättare. Widgitsymbolerna har ursprungligen 

tagits fram, och utvecklas fortfarande, av det engelska företaget Widgit Software. Widgitsymbolerna 

används dock över hela världen och finns på 17 olika språk. Utefter de behov av symboler, ord och 

begrepp som finns här i Sverige anpassas symbolbasen (Symbolbruket, 2019).  

 

Lektionsplanering 

Förändringen i lektionsplaneringen bestod av implementering av symbolstöd på gruppnivå, skapat 

med symbolstödsprogrammet Inprint 3. Tidigare forskning gällande specifikt upplägg för 

implementering av symbolstöd på gruppnivå är mycket begränsad. Planeringen av införandet av 

symbolstöd utgick därför från några av de rekommendationer som Umeå kommuns centrala 

kompetenscentrum [KC] har gett utifrån sitt utvecklingsarbete, gällande tillgänglighet i 

undervisning och lärmiljö med hjälp av symbolstöd. Med utgångspunkt i att tidigare 

implementeringsarbete i aktuell kommun har utgått från en rapport från Umeå kommun om hur 

symbolstöd på ett medvetet sätt kan implementeras, utgick implementeringen i föreliggande studie 

från några av de rekommendationer som utvecklingsarbetet utmynnat i. Umeå kommuns KC 

betonar att symbolstöd ska komplettera språket genom en tydliggjord språkanvändning där fokus 

läggs på de ord och begrepp som är betydelsebärande för sammanhanget (Umeå kommun, 2018). 

Utifrån denna rekommendation och föreliggande studies syfte gällde implementeringen av 

symbolstöd lärarens muntliga instruktioner och genomgångar till hela gruppen, med fokus på 

betydelsebärande ord och begrepp. Vilka dessa ord var planerades tillsammans med undervisande 

lärare, eftersom förförståelse och behov skiftade mellan olika skolor. Till grund för planeringen låg 

även Mayers (2011) fem principer och en medvetenhet om symbolernas grad av repleteness 

(Westelinck et al., 2005).  
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Observation 

För att vid analysen av enkätresultaten kunna ta hänsyn till de omgivande förutsättningarna som 

symbolstödet infördes i genomfördes observationer vid respektive enkättillfälle. Under 

observationerna låg fokus på vilka språkstödjande insatser som redan bedrevs i undervisningen, 

samt under vilka observerbara förutsättningar som symbolstödet implementerades. 

Observationerna gjordes utifrån ett observationsprotokoll med fokus på språkutvecklande 

ämnesundervisning (bilaga 3).  

 

3.4 Procedur 

Studien inleddes med observation av två lektioner (lektion 1 och 2) i respektive grupp innan 

symbolstöd implementerades för att, i enlighet med Bryman (2018), skaffa en ingående förståelse 

av det sammanhang i vilket implementeringen gjordes. Lektionerna i respektive klass handlade om 

fysik (NO-ämnet) och historia (SO-ämnet), där läraren själv styrde upplägget och följde sina 

ordinarie rutiner för muntliga genomgångar.  

Lektion 1 i respektive klass inleddes med jag presenterade mig och informerade om studiens syfte. 

Därefter intog jag en observatörsroll med vad Bjørndal (2017) kallar låg delaktighet och jag 

interagerade därmed inte med någon under observationen, utan placerade mig längst bak i 

klassrummet för att få en god överblick av vad läraren gjorde. Observationerna genomfördes som 

strukturerade observationer utifrån ett observationsschema (Hajer, 2004) med begränsat fokus 

(bilaga 3). Fokus för observationerna var vilka språkstödjande insatser som gjordes i samband med 

lärarens muntliga genomgångar och instruktioner innan implementeringen, samt händelser som 

gick att observera som kunde påverka enkäternas utfall. På så sätt kunde hänsyn tas till de 

omgivande förutsättningarna gällande språkstödjande insatser vid analysen av enkätresultaten och 

därmed öka studiens validitet och reliabilitet.  

I slutet av lektion 1 och 2 genomfördes enkätundersökning 1 och 2 i de två berörda klasserna, för att 

ge en bild av elevernas förståelse av lärarens muntliga verbala information utan symbolstöd. Innan 

enkäterna delades ut beskrevs begreppen genomgång och instruktion genom att hänvisa eleverna 

till vad som var vad under lektionen. Därefter klargjordes att det inte fanns något rätt eller fel svar 

på frågorna, utan att eleverna skulle svara utifrån hur de själva upplevde den just genomförda 

lektionen. Slutligen delades enkäten ut och eleverna fyllde i den under min ledning, vilket innebar 

att jag förtydligade varje fråga i enkäten och förklarade vad frågan innebar, för att undvika 

felläsningar och feltolkningar av frågorna. Under tiden enkäten besvarades hade eleverna möjlighet 

att ställa frågor för att klargöra funderingar ytterligare. 

Efter lektion 1 och 2 planerades två lektioner där symbolstöd skulle implementeras, tillsammans 

med den undervisande läraren. Läraren avgjorde vilket innehåll genomgångarna skulle ha. Läraren 

på skola Ä utgick från ett läromedel inför sin genomgång, då läraren också högläste texten för 

eleverna. Ord och begrepp som skulle visualiseras med symbolstöd valdes därför direkt från 

läromedelstexten. Lärare på skola Ö utgick också från ett läromedel, men sammanfattade flera 

sidors innehåll under sin planerade genomgång, varför ord och begrepp inte kunde väljas direkt från 

texten. I stället skrev läraren ihop ett talmanus utifrån vilket symboler valdes. Utifrån Mayers (2011) 
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fem principer om minskad bearbetning i arbetsminnet valdes ord och begrepp som var centrala för 

lektionsinnehållet ut. En utgångspunkt var att välja symboler med en synlig likhet med den verkliga 

representationen och därmed en hög grad av repleteness. Eftersom vissa ord med stor sannolikhet 

var okända för eleverna lades, i enlighet med Mayers (2011) principer, en kortfattad tryckt text till 

just under symbolerna. Lektion 3 och 4 (se bilaga 4) genomfördes sedan av läraren och observerades 

(observation 3 och 4) utifrån samma observationsschema som tidigare, med tillägget att undersöka 

hur implementeringen av symbolstöd genomfördes. Eventuella upplevelser av en förändring av 

undervisningen påverkas enligt Bryman (2018) av den kontext där förändringen införs, varför det 

är viktigt att få en förståelse för kontexten, så att även denna kan vägas in i tolkningen av resultaten.  

I slutet av lektion 3 och 4 fick eleverna återigen besvara en enkät (elevenkät 3 och 4), för att ge en 

bild av elevernas förståelse av lärarens muntliga verbala information med symbolstöd. Eftersom 

enkätsvar från eleverna samlades in både före och efter implementeringen av symbolstöd, 

möjliggjorde detta en analys av förändringen mellan dessa två tidpunkter. Enkät 3 och 4 

kompletterades dessutom med frågor som specifikt rörde förståelsen av symbolstödet, för att ge en 

bild av hur eleverna upplevde symbolstödet. Syftet med att eleverna fick besvara två enkäter före 

respektive efter implementeringen av symbolstöd var att minska risken för reaktivitet och 

tillfälligheter, t.ex. gällande lektionsupplägg, och därigenom öka resultatets tillförlitlighet.  

 
 

Tabell 2. Genomförande av lektion 1-4 gällande symbolstöd, observation och enkät 

 Symbolstöd Observation Enkät 

Lektion 1 Utan symbolstöd Observation 1 Elevenkät (1) besvarades i 

slutet av lektionen 

Lektion 2 Utan symbolstöd Observation 2 Elevenkät (2) besvarades i 

slutet av lektionen 

Lektionsplanering 

av lektion 3 och 4 

Planering av 

implementering av 

symbolstöd (i 

samarbete med 

läraren) 

- - 

Lektion 3 Med symbolstöd Observation 3 Elevenkät 3 besvarades i 

slutet av lektionen 

Lektion 4 Med symbolstöd Observation 4 Elevenkät 4 besvarades i 

slutet av lektionen 

 

 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Enkäten bestod inledningsvis av frågor gällande både genomgångar och instruktioner under 

respektive lektion, men då alla lektioner inte innehöll några instruktioner, och eleverna därför inte 

kunde besvara frågor om dessa, valdes enkätfrågorna rörande instruktioner bort vid bearbetning 

och analys av data. Även enkätsvar från fråga 5 valdes bort, eftersom frågan var en följdfråga till 

fråga 3. De elever som på fråga 3 svarade att de inte upplevde att läraren använde några nya ord 

under genomgången kunde därför inte på ett rättvisande sätt svara på fråga 5. 
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Vid något av de olika enkättillfällena var några elever frånvarande. Dessa elevers enkätsvar för fråga 

1-8 räknades inte in i slutresultatet, utan markerades som 999 i dataredovisningen och inkluderades 

därmed inte i resultaten för uträkningarna, eftersom det beroende t-testet grundades på samtliga 

fyra enkättillfällen. Det interna bortfallet för fråga 1-8 uppgick till sju elever, varav en språkligt 

sårbar och sex icke språkligt sårbara. För fråga 9-12 var det interna bortfallet endast tre elever, 

eftersom svar från elever som var frånvarande under enkättillfälle 1 och 2, ändå kunde räknas in i 

resultatet då fråga 9-12 analyserades med ett oberoende t-test och därmed endast baserades på 

resultat från enkät 3 och 4.  

Vid bearbetning av data kodades initialt enkätens svarsalternativ till kvantitativa data enligt tabell 

3. 

Tabell 3. Hur enkätsvar kodades till kvantitativa data 
Stämmer mycket bra 5 

Stämmer bra 4 

Stämmer varken bra eller dåligt 3 

Stämmer till viss del 2 

Stämmer inte alls 1 

 

Enkätsvaren delades sedan upp utifrån språklig sårbarhet respektive icke språklig sårbarhet och 

lektioner med respektive utan symbolstöd. För att få ett mer robust material summerades svaren 

från de språkligt sårbara eleverna respektive de icke språkligt sårbara eleverna från skola Ä och Ö. 

Skalorna för fråga 3 och 4 vändes, eftersom ”stämmer helt” i de fallen var negativa gällande elevernas 

förståelse, medan ”stämmer helt” för övriga frågor i stället var positiva gällande förståelsen. För att 

få en mer robust data att utgå ifrån summerades varje elevs enkätsvar för respektive fråga utan och 

med symbolstöd. Elevernas svar på fråga 1 från lektion 1 och 2 summerades därmed, liksom svaren 

på fråga 1 från lektion 3 och 4. Maxpoäng för respektive fråga blev därmed 10.  

För att kunna jämföra datauppsättningarna för de språkligt sårbara respektive de icke språkligt 

sårbara eleverna och jämföra resultat inom grupperna sett över tid, samt för att se om det fanns 

någon signifikant skillnad mellan dem, användes ett t-test som statistisk analys (Denscombe, 2018). 

Denscome (2018) menar att detta test fungerar bra för små urval och att urvalsgrupperna inte 

behöver ha exakt samma storlek, varför t-testet var lämpligt att använda i denna studie. För att 

kunna jämföra resultatet mellan språkligt sårbara och icke språkligt sårbara elever användes, i 

enlighet med Denscombe (2018), ett oberoende t-test (independent samples t-test) och för att kunna 

jämföra medelvärde inom respektive grupp sett över tid (lektion utan symbolstöd respektive med 

symbolstöd) användes i stället ett beroende t-test (paired sample t-test). På så sätt gavs en siffra som 

uttryckte sannolikheten för att en skillnad mellan två datauppsättningar berodde på en tillfällighet. 

Uträkningarna för t-testen gjordes i statistikprogrammet SPSS.  En alfanivå på 5% användes vid 

samtliga signifikansprövningar.  

Resultatet från ett t-test (p-värdet) talar om ifall det finns någon signifikant skillnad mellan grupper 

alternativt inom en grupp, men säger dock inte något om hur stor skillnaden är (Cohen, Manion & 

Morrison, 2011). Av den anledningen räknades även effektstorlek för respektive fråga ut, då 

effektstorleken kan säga något om den relativa storleken på skillnaden mellan två gruppers 

medelvärden (Pallant, 2010), vilket i föreliggande studie var skillnaden mellan upplevelsen för 

språkligt sårbara och icke språkligt sårbara elever, eller påverkan av den oberoende variabeln (ibid.), 

vilket i föreliggande studie var införandet av symbolstöd. Effektstorlek kan räknas ut på olika sätt, 
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men räknades i denna studie ut med Cohen’s d, med hjälp av Lakens (2013) kalkylblad. Vid 

uträkning med Cohen’s d användes följande kategorier för effektstorlek: 

Tabell 4. Cohen’s tre kategorier för effektstorlek.  

Effektstorlek (Cohen’s) d 

Liten 0,20 

Måttlig 0,50 

Stor 0,80 (eller mer) 

(Pallant, 2010) 

Följdfrågan till fråga 12, som innebar att motivera sin skattning, analyserades kvalitativt för att 

skapa kategorier och resultatet redovisades därefter kvantitativt för att tydliggöra hur många elever 

som skrivit en motivering tillhörande respektive kategori. Initialt skrevs svaren från både enkät 3 

och 4 ordagrant in i en Excelfil. Sedan lästes svaren igenom upprepade gånger och därefter 

färgkodades svaren utifrån sitt innehåll. De svar som behandlade samma innehåll fick samma färg. 

När alla svar hade färgkodats sorterades de gruppvis under varandra. Därefter formulerades 

preliminära kategorier utifrån svarens gemensamma teman. Hur stor andel av eleverna som 

formulerat ett svar kopplat till respektive kategori räknades ut i procent, vilket sedan redovisades 

uppdelat mellan språkligt sårbara och icke språkligt sårbara elever i ett diagram, för att kunna 

illustrera eventuella skillnader mellan grupperna.  

Resultatet av observationerna sammanställdes för respektive klass. Information från de två 

lektionerna utan symbolstöd kombinerades och detsamma gjordes för lektionerna med symbolstöd. 

Resultatet redovisas som en deskriptiv introduktion av klassrumsmiljön utifrån 

observationsprotokollets observationspunkter, där vissa observationspunkter förtydligas genom 

exempel medan andra beskrivs mer övergripande. Även hur symbolstödet infördes redovisas.  

Eftersom upplevelser av en förändring av undervisningen påverkas av den kontext där förändringen 

införs (Bryman, 2018), syftade observationerna i denna studie till att bidra med en ökad förståelse 

av studiens kontext.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Inför studiens genomförande informerades elever och vårdnadshavare via brev om vad studien 

skulle handla om och vad ett deltagande skulle innebära. De fick där också, i enlighet med 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002), information om studiens syfte och vilka moment som 

skulle ingå i studien. De fick också veta att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst 

kunde avsluta sin medverkan utan att behöva ange skäl för detta. Då deltagarna i studien var under 

15 år hämtades dessutom ett skriftligt samtycke (se bilaga 1) in från vårdnadshavare om deltagande 

i studien, i enlighet med samtyckeskravet (ibid.). Efter att lärarna fått information om studiens 

genomförande och syfte, samt att deras deltagande var frivilligt, gav de sitt muntliga samtycke till 

att delta i studien. De insamlade uppgifterna gällande enskilda personer användes endast för 

forskningsändamålet. Någon ekonomisk kompensation utgick inte till någon deltagare, varken elev 

eller lärare. 

Deltagandet i studien var inte anonymt, då deltagarna fick skriva under sina enkäter med namn. 

Detta gjordes som ett etiskt övervägande i förhållande till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002), eftersom det i enlighet med studiens syfte skulle vara möjligt att urskilja hur språkligt sårbara 
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elever respektive icke språkligt sårbara elever upplevde undervisningen. Det behövde därför vara 

möjligt att koppla enkätsvar till tidigare screeningresultat. För att uppfylla konfidentialitetskravet 

avidentifierades därför enkäterna efter insamling och förvarades oåtkomligt för obehöriga.  

Eftersom samtliga effekter av införandet av symbolstöd varken var möjligt att förutse innan eller 

efter studiens genomförande fanns risk för att eleverna kunde ha påverkats negativt av 

symbolstödets införande, gällande t.ex. uppmärksamhet och inlärning. Tidigare forskning (se 

forskningsbakgrund) tyder ändå på att undervisning där ord och bilder kombineras har positiva 

effekter, varför införandet av symbolstödet genomfördes. Implementeringen gav också eleverna 

möjlighet att uttrycka sina uppfattningar av symbolstöd i undervisningen, vilka läraren, genom 

föreliggande uppsats, hade möjlighet att ta del av och därmed utgå ifrån i sin fortsatta undervisning. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Enkätfrågorna formulerades med ett vardagligt språk för att vara tydliga för eleverna och för att på 

så sätt undvika missförstånd. Detta fungerade inte helt i praktiken, då det vid första 

undersökningstillfället visade sig att vissa elever visade en osäkerhet inför hur de skulle svara på 

fråga 3, under genomgången använde läraren nya ord som jag inte har hört förut, och fråga 4, under 

genomgången använde läraren ord som jag har hört förut men inte vet vad de betyder. Till skillnad 

från övriga frågor var dessa frågor delvis nekande och medförde därmed att svarsalternativet 

”stämmer mycket väl”, innebar en låg förståelse av de ord som läraren använde, medan samma 

svarsalternativ på övriga frågor innebar en hög förståelse. Eftersom jag närvarade vid samtliga 

svarstillfällen var det dock möjligt att muntligt göra förtydliganden vid dessa frågor för att minimera 

felsvar. Även fråga 5, under genomgången förklarade läraren de nya orden så att jag förstod vad de 

betyder, medförde förvirring för somliga elever, eftersom det var en underfråga till fråga 3. De elever 

som inte tyckte att läraren använde några nya ord kunde därmed inte besvara frågan på ett 

rättvisande sätt. För att öka resultatets tillförlitlighet plockades därför fråga 5 bort från 

resultatredovisningen.  

För att få ett mer robust material summerades resultatet för de språkligt sårbara eleverna och de 

icke språkligt sårbara eleverna från respektive klass. Detta efter att ett oberoende t-test, där svaren 

för fråga 1-8 summerades från samtliga enkättillfällen, visade att det inte förelåg några signifikanta 

skillnader mellan de språkligt sårbara eleverna i respektive klass (p=,06) eller de icke språkligt 

sårbara eleverna i respektive klass (p=,28). Inte heller för fråga 9-12 förelåg några signifikanta 

skillnader för de språkligt sårbara eleverna (p=,52), men däremot fanns en signifikant skillnad för 

fråga 9-12 mellan de icke språkligt sårbara eleverna (p=,01) från respektive klass, varför vetskap om 

detta bör tas med i förståelsen av resultaten. 
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Tabell 5. Resultat från oberoende t-test utifrån summeringar av enkätfrågor 1-8 och 9-12 för språkligt 

sårbara elever och icke språkligt sårbara elever i respektive klass.  

 Fråga 1-8 Fråga 9-12 

 Klass Ä Klass Ö t(df) p Klass Ä Klass Ö t(df) p 

Språkligt 

sårbara 

n= 4 

M= 112,5 

(SD= 3,84) 

n= 3 

M=123 

(SD=6,53) 

-2,48(5) ,06 n=4 

M= 32,5 

(SD=4,03) 

n= 3 

M=28,67 

(SD=8,99) 

0,69(5) ,52 

Icke språkligt 

sårbara 

n= 19 

M=124,11 

(7,70) 

n= 10 

M=127 

(6,23) 

-1,09(27) ,28 n= 20 

M= 28 

(6,02) 

n= 13 

M=33,77 

(6,33) 

-2,61(31) ,01 

 

Eftersom undersökningen enbart berör två klasser på två olika skolor och respondenterna utgörs av 

en tillgänglig grupp och urvalet därmed inte har skett slumpvis, kommer resultaten inte att kunna 

generaliseras till att gälla hur alla elever upplever att symbolstöd påverkar deras förståelse, utan 

resultatet kommer att representera de deltagande gruppernas upplevelser. 
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4. Resultat 

Följande avsnitt inleds med en deskriptiv introduktion av klassrumsmiljön utifrån ett språkligt 

tillgänglighetsperspektiv baserat på lektionsobservationerna utan respektive med symbolstöd, för 

att sätta studiens resultat i en kontext. Därefter presenteras resultaten från enkätstudien i 

förhållande till studiens forskningsfrågor. Avslutningsvis sammanfattas de mest framträdande 

resultaten kortfattat. 

 

4.1 Deskriptiv introduktion av klassrumsmiljö 

Under följande avsnitt ges en deskriptiv introduktion av vad som framkom under observationerna i 

respektive klass gällande hur undervisningen bedrevs utifrån ett språkligt tillgänglighetsperspektiv 

under lektionerna utan och med symbolstöd.  

 

4.1.1 Undervisning på skola Ä 

Lektioner utan symbolstöd 

Under NO-lektionerna utan symbolstöd (lektion 1 och 2) arbetade klassen med värme. Läraren hade 

ett liknande upplägg på båda lektionerna, där eleverna dels utifrån det läraren skrev på tavlan fick 

föra anteckningar som sammanfattade något de gått igenom från läroboken sedan tidigare, dels fick 

lyssna på när läraren högläste ur läroboken.  

Under lektionerna presenterade läraren aldrig några definierade ämnesmål eller språkliga mål för 

eleverna, men däremot innehållet och strukturen för respektive lektion. Läraren utgick vid 

genomgångarna från innehåll i en lärobok för årskurs 4-6 och använde sig av ämnesord och -begrepp 

som stod där. Det enda ytterligare läromedlet som läraren använde var tillhörande arbetsbok, 

således anpassades inte ämnesinnehållet till elevernas olika kompentenser annat än via olika 

uppgifter i arbetsboken, samt på det sätt som läraren uttryckte sig under genomgången.  

Vid genomgångarna knöt läraren delvis ämnesbegrepp till elevernas tidigare upplevelser, då läraren 

t.ex. gav exempel från vardagliga situationer på hur värme kan spridas genom att grilla, använda 

hårtork och genom att bada i ett badkar. Läraren kopplade vid ett flertal tillfällen till tidigare 

lektioner genom att ställa frågan ”Kommer ni ihåg när vi…?”,  ”Minns ni när…?” eller genom att säga 

”Det har vi ju pratat om förut”. På så sätt kopplade läraren nya begrepp till innehåll som tidigare 

lärts in. De begrepp som var av särskild vikt för lektionsinnehållet upprepade läraren vid olika 

tillfällen och vid anteckningarna som läraren gjorde på tavlan skrevs dessa ord upp med tillhörande 

kortfattad förklaring. Det bör dock tilläggas att läraren pratade under en stor del av tiden som 

eleverna skrev av det som stod på tavlan och att vissa av förklaringarna och exemplen gavs samtidigt 

som eleverna antecknade.  

Under högläsningen stannade läraren upp och förklarade vissa begrepp med andra ord än de som 

användes i boken, alternativt kopplade till exempel från vardagen eller gemensamma erfarenheter, 

t.ex. hur eleverna avläser en termometer varje dag och skriver temperaturen utifrån Celsiusskalan. 
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Läraren hänvisade under läsningen också till bilder som fanns i läroboken och som på något sätt 

visualiserade det texten handlade om.  

Det muntliga språket som läraren använde anpassades till elevernas språknivå genom ett tydligt 

uttal som hördes längst bak i klassrummet och ett relativt långsamt taltempo. De begrepp som 

användes var delvis ämnesspecifika utifrån läroboken, men också mer vardagliga då läraren gav 

förklaringar och exempel från mer vardagliga situationer, likt vid exemplen ovan. Läraren ställde 

dessutom frågor till eleverna, varpå eleverna svarade med andra ordval och formuleringar än de som 

förekom i läroboken och som läraren använde. Läraren förtydligade vissa ämnesord och -begrepp 

genom att visualisera med kroppsspråk, t.ex. hur strålning kan kännas när någon närmar sig en eld 

samt genom att t.ex. rita hur värme via ett grillspett kan ledas från en eld till handen som håller i 

grillspettet. Eleverna fick även själva uppleva hur värme kan stråla genom att hålla en bit 

aluminiumfolie nära kinden för att på så sätt känna kroppsvärmen stråla tillbaka mot kinden via 

aluminiumfolien. Det bör dock tilläggas att läraren pratade under en stor del av tiden som eleverna 

antecknade det som stod på tavlan.  

 

Lektioner med symbolstöd 

Under lektionerna med symbolstöd (lektion 3 och 4) arbetade klassen fortsatt med värme. Inte heller 

under dessa lektioner presenterade läraren några definierade ämnesmål eller språkliga mål för 

eleverna, men däremot, som tidigare, innehållet och strukturen för respektive lektion. Läraren hade 

under dessa lektioner ett liknande upplägg på båda lektionerna, där eleverna dels, utifrån det läraren 

skrev på tavlan, fick föra anteckningar om något innehåll som de gått igenom och läst om sedan 

tidigare, dels fick lyssna på när läraren högläste ur läroboken. En film som handlade om värme 

visades dessutom under respektive lektion. Några aktiviteter där ämnesbegrepp integrerades med 

aktiv användning av språket förekom inte, utan det var i stor grad läraren som var den som var aktiv 

under dessa lektioner, bortsett från när läraren vid några tillfällen ställde frågor till eleverna.  

Under lektion 3 införde läraren symbolstöd i samband med att anteckningar fördes på tavlan. 

Läraren skrev då upp korta meningar eller definitioner, vilka eleverna själva skulle anteckna. I direkt 

anslutning till lärarens anteckningar sattes symbolstöd upp som visualiserade vissa nyckelbegrepp 

(se bilaga 4). Under lektion 4 användes symbolstöd i stället vid repetition av tidigare kapitel om 

värme genom en digital presentation på Smartboard. Läraren tydliggjorde då nyckelbegrepp (se 

bilaga 4) genom att visualisera begreppen med symboler och tillhörande begrepp utskrivet under 

symbolen. Läraren gav muntligt mer utförliga definitioner av de visualiserade begreppen och bad 

även eleverna om förslag på definitioner. 

När läraren förklarade olika ämnesbegrepp, både med och utan symbolstöd, knöts dessa till 

elevernas tidigare upplevelser. Läraren gjorde då kopplingar till vardagliga situationer, t.ex. hur 

eleverna skulle klä sig om det var väldigt varmt ute. Nya begrepp anknöts också till innehåll som 

eleverna hade lärt sig sedan tidigare, t.ex. hur husen eleverna byggde i ämnet teknik skulle innehålla 

isolering. Dessa begrepp förklarades dessutom på flera olika sätt, både genom lärarens olika 

definitioner, men också genom elevernas.  

Det muntliga språket som läraren använde var som tidigare anpassat till elevernas språknivå genom 

ett tydligt uttal som hördes längst bak i klassrummet och ett relativt långsamt taltempo som gick att 

följa.  
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4.1.2 Undervisning på skola Ö 

Lektioner utan symbolstöd 

Under SO-lektionerna utan symbolstöd (lektion 1 och 2) arbetade klassen med tiden innan och i 

början av medeltiden. Under lektion 1 introducerades det som ett nytt arbetsområde. Läraren visade 

då en Powerpoint där syfte med arbetsområdet som helhet och målet med den enskilda lektionen 

framgick. Samma Powerpoint visades även under lektion 2. Båda lektionerna hade samma upplägg 

och bestod till störst del av en genomgång där läraren pratade. Läraren föreläste således en 

övervägande del av lektionerna, men eleverna aktiverades genom ett flertal frågor och diskussion 

med läraren, samt under lektion 2, en praktisk uppgift med koppling till innehållet i genomgången. 

Några språkliga mål presenterades aldrig, men däremot andra mål för lektionerna. Läraren använde 

sig inte av någon textbok under lektionen, utan Powerpont-presentationen användes som 

utgångspunkt för både lektionsstruktur, genomgång och diskussion, samt inspiration för att få 

eleverna att reflektera över vad ämnet historia och vikingatiden var för dem. I Powerpointen 

förekom flertalet bilder som fungerade som inspiration för eleverna att sätta ord på sina tankar om 

vikingatiden och historieämnet i allmänhet. Under lektionen användes inga andra texter eller 

uppgifter, men läraren anpassade ämnesinnehållet till olika elevers olika kompetenser genom att 

tillvarata elevernas egna tankar och reflektioner i ämnet. På så sätt varierades ämnesinnehållet 

genom att elevernas olika uppfattningar och tolkningar uppmärksammades. Några aktiviteter där 

ämnesbegrepp integrerades med aktiv användning av språket förekom inte, bortsett från att 

eleverna under genomgången bjöds in att komma med egna definitioner av t.ex. begrepp. 

Under lektionen användes vissa ämnesbegrepp. Dessa knöts vid vissa tillfällen till elevernas tidigare 

upplevelser genom att läraren kopplade exempel till gemensamma upplevelser genom att t.ex. fråga 

”Kommer ni ihåg förra veckan…?”, eller ge olika hypotetiska exempel från situationer som eleverna 

skulle kunna befinna sig i. Läraren kopplade även begrepp till filmer som baserats på historiska 

händelser och till specifika elevers upplevelser. Eleverna själva fick dessutom möjlighet att definiera 

och resonera kring olika begrepp och läraren ställde då vissa följdfrågor för att eleven skulle få 

möjlighet att tydliggöra sina beskrivningar. Vissa begrepp som var relevanta för lektionsinnehållet 

betonade och upprepade läraren särskilt. Läraren gav dessutom flera elever möjlighet att tolka dessa 

ord eller berätta om erfarenheter av dem. På så sätt förklarades flera begrepp på många olika sätt 

och knöts dessutom till elevernas tidigare upplevelser.  

Lärarens muntliga språk anpassades till elevernas språknivå genom ett tydligt uttal som hördes väl 

längst bak i klassrummet. Läraren använde sig av olika röstlägen så att vissa betydelsefulla ord 

betonades. Taltempot var däremot relativt högt, men tack vare ett tydligt uttal ändå möjligt att följa. 

De begrepp som läraren använde var delvis ämnesspecifika utifrån lektionsinnehållet, men också 

mer vardagligt då läraren byggde vidare på vad olika elever hade sagt. Läraren förtydligade vissa 

ämnesord och -begrepp genom praktiska övningar, t.ex. genom att be eleverna hitta likheter och 

skillnader mellan två elever eller genom att be eleverna att ställa sig i kronologisk ordning utifrån 

när på året de var födda. Eleverna fick därigenom både en teoretisk definition av begrepp genom 

verbala förklaringar och en praktisk upplevelse av vad begreppet kunde innebära.    

Lektioner med symbolstöd 

Under SO-lektionerna med symbolstöd (lektion 3 och 4) arbetade klassen med medeltiden.  Läraren 

visade liksom tidigare en Powerpoint med ämnesmålen för respektive lektion och för lektion 4 även 

ett språkligt mål i form av ”Jag förstår och kan förklara nya ord från dagens lektion”. Lektionerna 
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bestod till stor del, som under tidigare lektioner, av lärarens muntliga genomgång. Genomgången 

utgick från en lärobok i historia för årskurs 4-6, varför ämnesord och -begrepp på så sätt var 

anpassade efter elevernas ålder och undervisningsnivå. Läraren införde symbolstöd under sina 

genomgångar genom att visualisera vissa nyckelbegrepp (se bilaga 4) med symbolstöd i pappersform 

och satte upp dessa på tavlan, samt förklarade vad symbolen föreställde. Under respektive symbol 

fanns motsvarande begrepp utskrivet i text. Eleverna fick under lektion 4 också möjlighet att 

repetera begreppen som visualiserats med symbolstöd under lektion 3 genom att en del av lektionen 

ägnades åt att gruppvis spela memory med dessa begrepp, där de tidigare presenterade symbolerna 

skulle paras ihop med en motsvarande kort definition. 

Lärarens muntliga språk anpassades till elevernas språknivå som tidigare genom ett tydligt uttal 

som hördes väl längst bak i klassrummet och genom att använda sig av olika röstlägen så att 

betydelsefulla ord betonades. Taltempot var även under dessa lektioner relativt högt, men tack vare 

ett tydligt uttal ändå möjligt att följa. De begrepp som läraren använde var delvis ämnesspecifika 

utifrån lektionsinnehållet, men också mer vardagliga då läraren byggde vidare på vad olika elever 

hade sagt. Ämnesbegrepp knöts inte lika explicit till elevernas tidigare kunskaper som under tidigare 

lektioner. Däremot ställde läraren kontinuerligt frågor till eleverna gällande definitioner av begrepp, 

så att eleverna inkluderades i att reda ut begreppen vilket medförde att de förklarades på flera olika 

sätt utöver lärarens definition. Vissa begrepp kopplades också till situationer som eleverna kunde 

ha tidigare kunskap om, t.ex. gällande att gå till kyrkan och att ha olika idoler att se upp till.  

 

4.2 Hur upplever språkligt sårbara elever sin förståelse av 

muntlig verbal information utan respektive med symbolstöd? 

I följande avsnitt har de språkligt sårbara eleverna från respektive skola slagits ihop till en grupp. 

Även deras enkätsvar från lektion 1 och 2 har slagits ihop och jämförts med sammanslagna 

enkätsvar från lektion 3 och 4. Resultaten har analyserats för att undersöka om förändringen över 

tid inom gruppen är signifikant. 

Tabell 6. Medelvärde (med standardavvikelser inom parentes) och resultat från beroende t-test, samt Cohen’s 

d på enkätfrågorna 1-8 för språkligt sårbara elever (n=7).  

Fråga Utan 

symbolstöd 

Med 

symbolstöd 

t (df) p Cohen’s 

d 

1. Jag kunde höra vad läraren sa under 

genomgången.  

8,86 (0,9) 9,14 (1,21) -,68 (6) ,52 0,26 

2. Jag lyssnade på vad läraren sa under 

genomgången. 

8,86 (1,07) 8,57 (0,98) ,55 (6) ,60 0,21 

3. Under genomgången använde läraren nya ord 

som jag inte har hört förut. 

6,71 (1,89) 6,86 (2,04) -,15 (6) ,89 0,056 

4. Under genomgången använde läraren ord som 

jag har hört förut men inte vet vad de betyder. 

7,29 (1,98) 6,43 (2,51) 2,52 (6) ,045 0,95 

6. Orden som läraren använde var lätta att förstå. 8,57 (1,51) 8,86 (0,9) -,40 (6) ,07 0,15 

7. Det var lätt att förstå lärarens genomgång. 8,71 (1,5) 9,57 (0,53) -1,55 (6) ,17 0,59 

8. Läraren förklarade på ett tydligt sätt. 9,29 (0,95) 9,71 (0,49) -1,16 (6) ,29 0,44 
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Inga signifikanta skillnader framkom mellan lektionerna med respektive utan symbolstöd för de 

språkligt sårbara eleverna när det gällde hur väl de kunde höra vad läraren sa under genomgången 

(p = ,52), hur väl de lyssnade på vad läraren sa under genomgången (p = ,60), om läraren använde 

nya ord som eleverna inte hört förut (p = ,89), om orden som läraren använde var lätta att förstå (p 

= ,07) och om läraren förklarade på ett tydligt sätt (p = ,44). Effektstorleken var låg och varierade 

mellan d = 0,056 och 0,44 och bekräftade därmed att införande av symbolstöd inte bidrog till en 

bättre upplevd förståelse inom dessa områden för elevgruppen. Det visade sig däremot att eleverna 

upplevde att det var signifikant färre ord som eleverna inte visste vad de betydde på lektionerna med 

symbolstöd (p = ,045). Skillnaden var inte signifikant (p = ,17), men det visade sig dock att eleverna 

upplevde en förbättring av hur lätt det var att förstå lärarens genomgång på lektionerna med 

symbolstöd jämfört med utan symbolstöd, med en måttlig effektstorlek (d=0,59), vilket därmed 

verifierade att införande av symbolstöd bidrog till en bättre upplevd förståelse av lärarens 

genomgång på några områden. 

 

4.3 Hur upplever icke språkligt sårbara elever sin förståelse 

av muntlig verbal information utan respektive med 

symbolstöd? 

I följande avsnitt har de icke språkligt sårbara eleverna från respektive skola slagits ihop till en 

grupp. Även deras enkätsvar från lektion 1 och 2 har slagits ihop och jämförts med sammanslagna 

enkätsvar från lektion 3 och 4. Resultaten har analyserats för att undersöka om förändringen över 

tid inom gruppen är signifikant. 

 

Tabell 7. Medelvärde (med standardavvikelser inom parentes) och resultat från beroende t-test, samt Cohen’s 

d på enkätfrågorna 1-8 för icke språkligt sårbara elever (n= 29).   

Fråga Utan 

symbolstöd 

Med 

symbolstöd 

t (df) p Cohen’s 

d 

1. Jag kunde höra vad läraren sa under 

genomgången.  

8,86 (0,95) 9,17 (0,89) -1,80 (28) ,083 0,33 

2. Jag lyssnade på vad läraren sa under 

genomgången. 

8,76 (0,99) 8,66 (1,01) ,77 (28) ,45 0,14 

3. Under genomgången använde läraren nya 

ord som jag inte har hört förut. 

8,79 (1,29) 9,00 (1,28) -,95 (28) ,35 0,18 

4. Under genomgången använde läraren ord 

som jag har hört förut men inte vet vad de 

betyder. 

8,45 (1,88) 9,17 (1,00) -2,01 (28) ,055 0,37 

6. Orden som läraren använde var lätta att 

förstå. 

8,66 (1,17) 9,45 (0,74) -4,37 (28) ,000 0,81 

7. Det var lätt att förstå lärarens genomgång. 8,93 (0,84) 9,55 (0,69) -3,88 (28) ,001 0,72 

8. Läraren förklarade på ett tydligt sätt. 8,38 (1,40) 9,28 (1,10) -4,61 (28) ,000 0,86 

 

Inga signifikanta skillnader framkom mellan lektionerna med respektive utan symbolstöd för de icke 

språkligt sårbara eleverna när det gällde hur väl de kunde höra lärarens genomgång (p = ,083), hur 
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väl de lyssnade på lärarens genomgång (p = ,45), om läraren använde nya ord som eleverna inte 

hade hört förut (p = ,35) och om läraren använde ord som eleverna hade hört förut men inte visste 

vad de betydde (p = ,055). Effektstorleken var låg och varierade mellan d = 0,14 till 0,37 och 

bekräftade därmed att införande av symbolstöd inte bidrog till en bättre upplevd förståelse inom 

dessa områden för elevgruppen. Det visade sig däremot att eleverna upplevde en förbättring av sin 

upplevda förståelse på lektionerna med symbolstöd jämfört med utan symbolstöd när det gäller om 

orden som läraren använde var lätta att förstå (p < ,001), om det var lätt att förstå lärarens 

genomgång (p = ,001) och om läraren förklarade på ett tydligt sätt (p > ,001). Effektstorleken 

varierade mellan måttlig och hög (från d = 0,72 till 0,86). Detta verifierade därmed att införande av 

symbolstöd bidrog till en bättre upplevd förståelse av såväl de ord som läraren använde som 

genomgången som helhet för elevgruppen.  

 

4.4 Skiljer sig upplevelsen åt mellan språkligt sårbara och 

icke språkligt sårbara elever?  

Utan symbolstöd 

I följande avsnitt har de språkligt sårbara eleverna från respektive skola slagits ihop till en grupp 

och de icke språkligt sårbara eleverna till en grupp. Respektive grupps enkätsvar från lektion 1 och 

2 har slagits ihop och jämförts med varandra. Resultaten har analyserats för att undersöka om 

skillnaden mellan grupperna är signifikant. 

Tabell 8. Medelvärde (med standardavvikelse inom parentes) och resultat från oberoende t-test, samt Cohen’s 

d på enkätfrågorna 1-8 för språkligt sårbara (n= 7) och icke språkligt sårbara (n=29) elever under lektioner 

utan symbolstöd. 

Fråga Språkligt 

sårbara  

Icke språkligt 

sårbara  

t(df) p d 

1. Jag kunde höra vad läraren sa under 

genomgången.  

8,86 (0,90) 8,86 (0,95) 0(34) 1 0 

2. Jag lyssnade på vad läraren sa under 

genomgången. 

8,86 (1,07) 8,76 (0,99) 0,23(34) ,82 0,1 

3. Under genomgången använde läraren nya ord 

som jag inte har hört förut. 

6,71 (1,89) 8,79 (1,29) -2,76(34) ,01 1,47 

4. Under genomgången använde läraren ord som 

jag har hört förut men inte vet vad de betyder. 

7,29 (1,98 8,45 (1,88) -1,40(34) ,17 0,63 

6. Orden som läraren använde var lätta att förstå. 8,57 (1,51) 8,66 (1,17) -0,15(34) ,88 0,075 

7. Det var lätt att förstå lärarens genomgång. 8,71 (1,50) 8,93 (0,84) -0,37(34) ,71 0,23 

8. Läraren förklarade på ett tydligt sätt. 9,29 (0,95) 8,38 (1,40) 2,05(34) ,05 0,7 

 

Några signifikanta skillnader framkom inte mellan de språkligt sårbara eleverna och de icke 

språkligt sårbara eleverna under lektioner utan symbolstöd gällande hur väl eleverna kunde höra 

vad läraren sa under genomgången (p = 1), hur väl eleverna lyssnade på vad läraren sa under 

genomgången (p = ,82), om orden som läraren använde var lätta att förstå (p = ,88) och om det var 

lätt att förstå lärarens genomgång (p = ,71). Effektstorleken var låg och varierade mellan d = 0 och 

0,23. Detta bekräftade därmed att upplevelsen av lektioner utan symbolstöd inte skiljer sig åt mellan 
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elevgrupperna inom dessa områden. Däremot visade det sig att upplevelsen signifikant skiljde sig 

mellan elevgrupperna gällande om läraren under genomgången använde nya ord som eleverna inte 

hade hört förut (p = ,01) där de språkligt sårbara eleverna skattade en lägre medelpoäng (M=6,71, 

SD=1,89) än de icke språkligt sårbara eleverna (M=8,79, SD=1,29), vilket indikerar att de språkligt 

sårbara eleverna upplevde att läraren använde fler nya ord än vad de icke språkligt sårbara eleverna 

upplevde. Effektstorleken var dessutom hög (d=1,47). En signifikant skillnad framkom också mellan 

elevgrupperna gällande om läraren förklarade på ett tydligt sätt (p = ,05) och en måttlig 

effektstorlek, vilket verifierade att de språkligt sårbara eleverna i större utsträckning upplevde att 

läraren förklarade på ett tydligt sätt (M=9,29, SD=8,38) än de icke språkligt sårbara eleverna 

(M=8,38, SD=1,4). Ingen signifikant skillnad framkom gällande om läraren använde ord som 

eleverna hade hört förut men inte visste vad de betydde (p = ,17), men däremot var effektstorleken 

måttlig (d = 0,63). Detta bekräftar därmed att upplevelsen skiljer sig åt mellan elevgrupperna inom 

detta område och att de språkligt sårbara eleverna upplevde att läraren använde sig av fler ord som 

de hade hört förut men inte förstod betydelsen av.  

 

Med symbolstöd 

I följande avsnitt har de språkligt sårbara eleverna från respektive skola slagits ihop till en grupp 

och de icke språkligt sårbara eleverna till en grupp. Respektive grupps enkätsvar från lektion 3 och 

4 har slagits ihop och jämförts med varandra. Resultaten har analyserats för att undersöka om 

skillnaden mellan grupperna är signifikant.  

Tabell 9. Medelvärde (med standardavvikelser inom parentes) och resultat från oberoende t-test, samt 

Cohen’s d på enkätfrågorna 1-8 för språkligt sårbara (n= 7) och icke språkligt sårbara (n=29) elever under 

lektioner med symbolstöd. 

Fråga Språkligt 

sårbara 

Icke 

språkligt 

sårbara  

t(df) p Cohen’s 

d 

1. Jag kunde höra vad läraren sa under 

genomgången.  

9,14 (1,21) 9,17 (0,89) -0,061(34) ,95 0,032 

2. Jag lyssnade på vad läraren sa under 

genomgången. 

8,57 (0,98) 8,66 (1,01) -0,22(34) ,83 0,092 

3. Under genomgången använde läraren nya 

ord som jag inte har hört förut. 

6,86 (2,04) 9,00 (1,28) -2,65(34) ,01 1,53 

4. Under genomgången använde läraren ord 

som jag har hört förut men inte vet vad de 

betyder. 

6,43 (2,51) 9,17 (1,00) -2,83(34) ,01 2,02 

6. Orden som läraren använde var lätta att 

förstå. 

8,86 (0,90) 9,45 (0,74) -1,61(34) ,12 0,79 

7. Det var lätt att förstå lärarens genomgång. 9,57 (0,53) 9,55 (0,69) 0,084(34) ,93 0,031 

8. Läraren förklarade på ett tydligt sätt. 9,71 (0,49) 9,28 (1,10) 1,56(34) ,13 0,43 

 

Det framkom inte några signifikanta skillnader mellan upplevelsen för de språkligt sårbara eleverna 

och de icke språkligt sårbara eleverna under lektioner med symbolstöd gällande hur väl de kunde 

höra vad läraren sa under genomgången (p = ,95), hur väl de lyssnade på vad läraren sa under 

genomgången (p = ,83), om det var lätt att förstå lärarens genomgång (p = ,93) och om läraren 
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förklarade på ett tydligt sätt (p = ,13). Effektstorleken var låg och varierade mellan d = 0,031 och 

0,43. Detta verifierade därmed att upplevelsen inte skiljer sig åt mellan elevgrupperna inom dessa 

områden. Däremot framkom signifikanta skillnader mellan elevgruppernas upplevelser gällande om 

läraren använde nya ord som eleverna inte hade hört förut (p = ,01) och om läraren använde ord 

som eleverna hade hört förut men inte visste betydelsen av (p = ,01), där de språkligt sårbara 

eleverna upplevde att läraren i större utsträckning använde sig av nya ord eller ord vars betydelse 

de inte kände till sedan tidigare. Effektstorleken var dessutom stor och varierade mellan d = 1,53 

och 2,02. Någon signifikant skillnad framkom inte gällande om orden som läraren använde var lätta 

att förstå (p = ,12) men effektstorleken var däremot måttlig (d = ,79). Detta bekräftade därmed att 

upplevelsen skiljde sig åt mellan elevgrupperna inom dessa områden gällande förståelse av de ord 

som läraren använde under lektioner med symbolstöd. 

 

Tabell 10. Medelvärden (med standardavvikelser inom parentes) och resultat från oberoende t-test, samt 

Cohen’s d på enkätfrågorna 9-12 för språkligt sårbara (n= 7) och icke språkligt sårbara (n=33) elever under 

lektioner med symbolstöd.  

Fråga Språkligt 

sårbara 

M(SD) 

Icke språkligt 

sårbara 

M(SD) 

t (df) p Cohen’s 

d 

9. Jag förstod vad alla symboler föreställde. 8,57 (2,07) 9,45 (0,83) -1,11 (38) ,31 0,81 

10. Symbolerna som läraren använde hjälpte 

mig att förstå genomgången. 

7,86 (2,16) 6,88 (2,61) 1,06 (38) ,36 0,40 

11. Det var lättare att förstå genomgången 

med symboler än genomgångarna utan 

symboler. 

6,86 (1,86) 6,18 (2,65) ,638 (38) ,53 0,27 

12. Läraren borde fortsätta att använda 

symboler vid genomgångar.  

7,57 (2,30) 7,76 (2,06) -,21 (38) ,83 0,091 

 

Inga signifikanta skillnader framkom mellan de språkligt sårbara eleverna och de icke språkligt 

sårbara eleverna vad gäller om symbolerna som läraren använde hjälpte eleverna att förstå 

genomgången (p = ,31), om det var lättare att förstå genomgången med symboler än genomgångarna 

utan symboler (p = ,53), och om läraren borde fortsätta att använda symboler vid genomgångar (p 

= ,83). Effektstorleken var låg och varierade mellan d = 0,091 till 0,4 och bekräftade därmed att 

upplevelsen av symbolstöd inte skiljer sig mellan språkligt sårbara elever och icke språkligt sårbara 

elever inom dessa områden för elevgrupperna. Ingen signifikant skillnad framkom heller gällande 

om eleverna förstod vad symbolerna föreställde (p = ,31), men däremot var effektstorleken stor (d = 

0,81), vilket därmed indikerade att de språkligt sårbara eleverna upplevde en lägre förståelse av vad 

symbolerna föreställde, än vad de icke språkligt sårbara eleverna gjorde.  

Eleverna fick också möjlighet att motivera sin skattning gällande om läraren borde fortsätta att 

använda symboler vid genomgångar. En övervägande andel av både språkligt sårbara (57%) och icke 

språkligt sårbara elever (39%) motiverade sina skattningar med att symbolerna underlättade deras 

förståelse av genomgångarna. En mindre andel språkligt sårbara (22%) och icke språkligt sårbara 

elever (28%) upplevde att symbolerna inte påverkade förståelsen och att det därför inte spelade 

någon roll om läraren skulle fortsätta med symbolstöd vid genomgångar. 7% av de språkligt sårbara 

eleverna och 12% av de icke språkligt sårbara eleverna tyckte att symbolstödet gjorde genomgången 

roligare.  
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Figur 2. Sammanställning av enkätsvar om varför läraren borde eller inte borde fortsätta använda 

symbolstöd i undervisningen. 

 

 

4.5 Resultatsammanfattning 

Enligt föreliggande studie framkom att de språkligt sårbara eleverna upplevde att läraren använde 

ett signifikant färre antal ord som de hade hört förut men inte visste vad de betydde under 

lektionerna med symbolstöd. De upplevde dessutom en måttlig förbättring av upplevelsen av hur 

lätt det var att förstå den muntliga verbala informationen under lärarens genomgång vid lektionerna 

med symbolstöd.   

De icke språkligt sårbara eleverna upplevde under lektionerna med symbolstöd en signifikant 

ökning gällande om orden som läraren använde var lätta att förstå. Dessutom upplevde de att 

genomgångarna under lektionerna med symbolstöd var signifikant lättare att förstå, samt att läraren 

under dessa lektioner förklarade på ett signifikant tydligare sätt.  

Vid en jämförelse av skillnader i upplevelser mellan de språkligt sårbara och de icke språkligt sårbara 

eleverna under lektionerna utan symbolstöd framkom det att de språkligt sårbara eleverna upplevde 

att läraren i en signifikant större utsträckning använde sig av nya ord som de inte hade hört förut 

jämfört med de icke språkligt sårbara eleverna. De upplevde dessutom att läraren i större 

utsträckning använde sig av ord som de hade hört förut men inte visste vad de betydde. Denna 

skillnad var dock inte signifikant, men visade en måttlig effektstorlek. I jämförelse med de icke 

språkligt sårbara eleverna upplevde däremot de språkligt sårbara eleverna att läraren i en signifikant 

större utsträckning förklarade på ett tydligt sätt. Under lektionerna med symbolstöd upplevde de 

språkligt sårbara eleverna att läraren använde signifikant fler antal nya ord som de inte hade hört 

förut och ord som de hade hört förut men inte visste vad de betydde, i jämförelse med de icke 

språkligt sårbara eleverna. De språkligt sårbara eleverna upplevde dessutom i en lägre utsträckning 

att orden som läraren använde var lätta att förstå. Denna skillnad var dock inte signifikant, men 
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visade en måttlig effektstorlek. Ytterligare en skillnad utan signifikans, men med en stor 

effektstorlek, gällde elevernas upplevelse av hur väl de förstod vad symbolerna föreställde. I 

jämförelse med de icke språkligt sårbara eleverna upplevde de språkligt sårbara eleverna en lägre 

förståelse av vad symbolerna föreställde.  
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5. Diskussion  

Följande avsnitt behandlar studiens resultat, vilket diskuteras och problematiseras i relation till 

tidigare redovisad forskningsbakgrund. Därefter diskuteras de didaktiska implikationerna av 

studiens resultat, samt förslag på fortsatt forskning. Avslutningsvis diskuteras studiens metodval.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka några elevers upplevda förståelse av muntlig verbal 

information med och utan symbolstöd på gruppnivå. I följande resultatdiskussion kommer studiens 

resultat att diskuteras utifrån forskningsfrågorna och i förhållande till tidigare forskning. 

 

Hur upplever språkligt sårbara elever sin förståelse av muntlig verbal information 

utan respektive med symbolstöd? 

Resultatet från denna studie visar inte att symbolstödet underlättar förståelsen i någon större 

utsträckning för de språkligt sårbara eleverna. På en majoritet av enkätfrågorna framkommer ingen 

positiv signifikant förändring av elevernas upplevda förståelse i och med symbolstödets införande. 

Dessa områden innefattar om läraren använde nya ord och om de ord som läraren använde var lätta 

att förstå, samt om läraren förklarade på ett tydligt sätt. Endast på en fråga framkom det att 

förståelsen underlättades under lektionerna med symbolstöd. Dessa resultat kan förstås i relation 

till Feltens (2008) och Westelincks et al (2005) slutsatser om att i vilken utsträckning en bild kan 

hjälpa lärandet delvis beror på träning eller tidigare bekantskap med det symbolsystem som 

används, vilket eleverna i denna studie inte haft möjlighet till då de sedan tidigare inte använt sig av 

de symboler som var aktuella i denna studie. Utifrån Feltens (2008) och Westelincks et al (2005) 

slutsatser är ett möjligt antagande att symbolstödet i större grad hade kunnat underlätta förståelsen 

för dessa elever om det hade använts under en längre tid. Något som också kan ha inverkat på 

resultaten är symbolernas grad av repleteness. Om eleverna upplevde att symbolerna hade en låg 

grad av repleteness kan det, i enlighet med Westelinck et al (2005), ha orsakat en högre belastning 

på arbetsminnet. Detta bör dock ställas i relation till att de språkligt sårbara eleverna skattade ett 

relativt högt medelvärde ((M= 8,57, SD= 2,07) gällande om de förstod vad alla symboler föreställde. 

Resultaten kan också bero på att symbolstödet inte fullt ut kan kompensera för elevernas språkliga 

sårbarhet som kan omfatta betydligt fler områden än bara ordförståelsen (Nettelbladt & Salameh, 

2007; Nettelbladt, 2007; Bishop, 1997).  

Ytterligare en signifikant skillnad från denna studie framkom gällande att eleverna upplevde att det 

var fler ord som de inte förstod på lektionerna med symbolstöd. Detta resultat kan bero på att läraren 

faktiskt introducerade fler svåra eller obekanta ord under dessa lektioner och att elevernas upplevda 

förståelse därmed blev lägre. Med en utgångspunkt i att symbolernas grad av repleteness var låg är 

det också möjligt att detta bidrog till en ökad belastning på ett, enligt Montgomerys et al. (2010), 

redan begränsat arbetsminne och att eleverna därmed inte var hjälpta av symbolstödet, vilket också 

stämmer överens med Westelincks et al (2005) studie som inte visade någon effekt av att presentera 

information både verbalt och icke-verbalt.  
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Hur upplever icke språkligt sårbara elever sin förståelse av muntlig verbal 

information utan respektive med symbolstöd? 

Utifrån resultatet framkom det att de icke språkligt sårbara eleverna upplevde att införandet av 

symbolstöd bidrog till en signifikant bättre upplevd förståelse av de ord som läraren använde och av 

genomgångarna som helhet. De upplevde dessutom att läraren förklarade på ett tydligare sätt under 

lektionerna med symbolstöd, vilket kan sägas överensstämma med teorin om multimedialt lärande 

(Mayer, 2001). Med tanke på att eleverna inte upplevde någon signifikant skillnad mellan lektioner 

utan respektive med symbolstöd när det gällde om läraren använde för eleverna obekanta ord, kan 

resultaten tydas som att läraren i liknande utsträckning använde obekanta ord under lektionerna 

med och utan symbolstöd, men att läraren förklarade på ett tydligare sätt under lektionerna med 

symbolstöd, så att förståelsen av dessa ord och förståelsen av genomgången som helhet upplevdes 

som bättre under lektionerna med symbolstöd. Dessa resultat korrelerar med studier som bekräftar 

effekten av multimedialt lärande (Najjar, 1996; Nugent, 1982; Jägerskog, 2015).  

 

Skiljer sig upplevelsen åt mellan språkligt sårbara elever och icke språkligt sårbara 

elever?  

Utifrån de två tidigare forskningsfrågorna är det tydligt att gruppen icke språkligt sårbara elever 

upplevde en större positiv effekt av symbolstödet i jämförelse med gruppen språkligt sårbara. Vid 

en jämförelse mellan grupperna visar resultaten att det föreligger vissa signifikanta skillnader 

mellan hur språkligt sårbara elever upplever sin förståelse av muntlig verbal information med och 

utan symbolstöd, samtidigt som det i andra avseenden inte signifikant skiljer sig mellan gruppernas 

upplevelser. Båda grupperna skattade ett högt medelvärde, utan signifikanta skillnader, gällande om 

det var lätt att förstå lärarens genomgång, under såväl lektioner utan som med symbolstöd. Däremot 

upplevde de språkligt sårbara eleverna i signifikant större utsträckning, både med och utan 

symbolstöd, att läraren använde nya ord som de inte hade hört förut och i en måttligt större 

utsträckning att läraren använde ord som de hade hört förut men inte visste betydelsen av. Dessa 

resultat stämmer överens med Nettelbladts (2007) beskrivning av att språkligt sårbara elever kan 

ha ett mer begränsat ordförråd än icke språkligt sårbara elever, men är också väntade med tanke på 

att de språkligt sårbara eleverna i denna studie valdes utifrån ett lågt resultat i screenad 

ordförståelse. 

De språkligt sårbara eleverna upplevde dock i en signifikant större utsträckning att läraren 

förklarade på ett tydligt sätt under lektionerna utan symbolstöd. Däremot fanns ingen sådan 

signifikant skillnad mellan grupperna under lektionerna med symbolstöd. Ytterligare en skillnad 

mellan upplevelserna hos de språkligt sårbara och de icke språkligt sårbara eleverna rörde 

uppfattningen om orden som läraren använde var lätta att förstå under lektionerna med symbolstöd. 

Här framkom inga signifikanta skillnader, men däremot en måttlig effektstorlek, där de språkligt 

sårbara eleverna i lägre utsträckning upplevde att orden var lätta att förstå, trots att vissa ord 

visualiserades med symbolstöd. Dessa resultat kan ha sin förklaring i att de språkligt sårbara 

eleverna har en begränsning i ordförrådet (Nettelbladt, 2007) och att användningen av symbolstöd 

inte var tillräckligt för att kompensera för denna begränsning och att de språkligt sårbara eleverna 

därmed inte kunde nå samma nivå av ordförståelse som de icke språkligt sårbara eleverna. Det kan 

också ha sin förklaring i att språkligt sårbara elever har en signifikant begränsning i arbetsminnet i 
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jämförelse med icke språkligt sårbara elever, vilket Montgomerys et al. (2010) forskning visar, något 

som därmed kan ha påverkat de språkligt sårbara elevernas möjlighet att dra fördel av symbolstödet. 

Eftersom de språkligt sårbara eleverna i jämförelse med de icke språkligt sårbara eleverna i 

föreliggande studie skattade en lägre förståelse av vad symbolerna föreställde går detta att tolka som 

att de upplevde att symbolerna hade en lägre grad av repleteness, vilket enligt Westelinck et al. 

(2005) kan leda till en hög kognitiv belastning eftersom tankeverksamhet måste ägnas till att förstå 

symbolerna och vilket hindrar att fokus kan läggas på det som ska läras in. På så sätt kan 

utformningen av de använda symbolerna ha bidragit till en ökad belastning på en redan begränsad 

arbetsminnskapacitet. I föreliggande studie framkom dock inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna gällande om symbolerna underlättade förståelsen av genomgångarna och om läraren 

borde fortsätta att använda symboler vid genomgångar. Båda grupperna upplevde att symbolerna i 

viss utsträckning underlättade förståelsen, vilket också resultatet från den öppna frågan visade, där 

en stor andel av både språkligt sårbara och icke språkligt sårbara elever ansåg att symbolstödet 

bidrog till ökad förståelse. Dessa resultat överensstämmer med Quail et als. (2009) studie som 

visade att visuell information stödjer arbetsminneskapaciteten hos både språkligt sårbara barn och 

barn med typisk språkutveckling.  

 

5.1.1 Didaktiska implikationer 

Det går inte att dra några generella slutsatser gällande studiens resultat, men det ger ändå en 

fingervisning om hur både språkligt sårbara och icke språkligt sårbara elever kan uppleva att 

symbolstöd påverkar deras förståelse av muntlig verbal information i klassrummet. Resultatet visar 

att både språkligt sårbara elever och icke språkligt sårbara elever kan uppleva en ökad förståelse av 

muntlig verbal information när symbolstöd används, även om gruppen med språkligt sårbara elever 

inte upplevde samma positiva effekt som de icke språkligt sårbara eleverna. Detta resultat stämmer 

delvis överens med vad Quails et al. (2009) studie visade då visuellt stöd utgjorde ett stöd för 

arbetsminnet för både språkligt sårbara och icke språkligt sårbara barn. När eleverna i föreliggande 

studie själva skulle motivera varför läraren borde eller inte borde fortsätta att använda symbolstöd 

i undervisningen ansåg en stor andel av eleverna symbolstödet förbättrar förståelsen, alternativt 

förbättrar förståelsen i kombination med att genomgångarna blir mer lustfyllda att lyssna på. 

Ytterligare en stor andel av såväl språkligt sårbara som icke språkligt sårbara elever upplever att 

symbolstödet varken medför bättre eller sämre förståelse. Utifrån dessa resultat är det möjligt att 

dra slutsatsen att användning av symbolstöd i undervisningen är något som flertalet elever anser 

skulle gynna deras förståelse, vilket tidigare forskning bekräftar att det gör (Quail et al, 2009), 

samtidigt som de elever som upplever att symbolstödet inte gör någon skillnad, inte skulle störas av 

om det användes.  

Med tanke på att skolan enligt skollagen (SFS 2010:800) ska kompensera för elevers nedsatta 

förmåga och i första hand göra detta som förebyggande arbete, som en del av en tillgänglig lärmiljö 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016), kan symbolstöd som komplement till den verbala 

muntliga informationen på gruppnivå anses utgöra ett kompensatoriskt stöd för språkligt sårbara 

elever. I specialläraruppdraget ingår dessutom enligt examensordningen (2011:186), att bidra till att 

undanröja hinder i olika lärmiljöer. Eftersom de språkligt sårbara eleverna i föreliggande studie i en 

signifikant större utsträckning upplevde svårigheter med att förstå orden som läraren använde, kan 

detta utgöra ett hinder i lärmiljön. Samtidigt visar resultatet också att de språkligt sårbara eleverna 

upplevde att symbolstödet underlättade förståelsen, vilket därmed kan utgöra ett sätt att undanröja 

hindret som de svårbegripliga orden utgör, något som tidigare forskning också visar att det gör 
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(Pampoulou & Detheridge, 2007; John & Vance, 2014; Wellington & Stackhouse, 2011, Mavrou et 

al., 2013). I speciallärarens uppdrag ingår också att medverka i förebyggande arbete 

(Examensordning, 2011:186), vilket användning av symbolstöd som komplement till muntlig verbal 

information kan vara en del i, då resultatet från föreliggande studie visar att även icke språkligt 

sårbara elever upplever att symbolstöd underlättar förståelsen, vilket också överensstämmer med 

tidigare forskning som visar att visuell information stödjer arbetsminnets kapacitet för både 

språkligt sårbara och icke språkligt sårbara barn (Quail et al., 2009). Specialläraren har även en 

rådgivande roll i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling (Examensordning, 

2011:186), varför kunskap om såväl tidigare forskning kring och elevers uppfattning av symbolstöd 

som komplement till den muntliga verbala informationen är värdefull att utgå ifrån vid såväl ett 

större förändringsarbete där symbolstöd ska implementeras i verksamheten, som vid rådgivning till 

enskilda lärare som har behov av att utveckla en mer språkligt tillgänglig lärmiljö. 

 

5.1.2 Förslag på fortsatt forskning 

Syftet med denna studie var att undersöka några elevers upplevda förståelse av muntlig verbal 

information med och utan symbolstöd på gruppnivå. Resultatet ger en bild av hur några språkligt 

sårbara respektive icke språkligt sårbara elever upplever sin förståelse och bidrar därmed med ett 

elevperspektiv på förståelse utan och med symbolstöd. Studien genomfördes under en mycket 

begränsad tid, varför en undersökning där symbolstöd införs under en längre tidsperiod, så att 

eleverna får mer tid att bli bekanta med arbetssättet, vore intressant. Denna studie ger heller inte 

insikt i om införande av symbolstöd medför någon faktisk förändring av förståelsen. Tidigare 

internationella studier har på olika sätt kunnat bekräfta att undervisning där ord och bilder 

kombineras medför en fördjupad förståelse, men inte specifikt inriktat på symbolstöd. Andra studier 

där symbolstöd har använts har dock inte undersökt hur symbolstödet påverkar den specifika 

förståelsen av muntlig verbal information. Det vore därför intressant att undersöka hur införande 

av symbolstöd i praktiken påverkar elevernas hörförståelse och ställa dessa resultat i relation till hur 

eleverna själva skattar sin förståelse.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Enkäternas utformning och genomförande  

Frågorna i enkäten utformades för att vara så tydliga som möjligt för eleverna, vilket visade sig 

svårare i praktiken, då vissa frågeformuleringar orsakade förvirring bland vissa elever. 

Formuleringen av fråga 3 och 4 hade tjänat på att förtydligas, då dessa medförde flera funderingar 

gällande hur de skulle tolkas. Eftersom jag fanns närvarande var det dock möjligt att förtydliga dessa 

frågor direkt och därmed öka studiens reliabilitet. Då dessa klargöranden varierade beroende på 

vilka frågor eleverna ställde kan dock informationen ha formulerats olika vid de olika lektionerna 

och i de olika klasserna. Detta eftersom alla spontana frågor som eleverna ställde gällande tolkning 

och förståelse av enkätfrågorna inte var möjliga att förutse och ordagrant förbereda, något som 

därmed kan ha påverkat elevernas svar och därigenom dessa frågors reliabilitet. Det interna 

bortfallet, där någon enkätfråga lämnats tom, var dock lågt och gällde främst fråga 5, varför denna 

fråga plockades bort från resultatredovisningen. För att minska risken för felläsningar, och därmed 
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stärka studiens reliabilitet, lästes enkätfrågorna högt. Detta gjordes också för att ge alla elever tid att 

reflektera över frågorna och minimera stress vid ifyllandet av enkäten.  

  

Urval   

Urvalet av undersökningsgrupp i denna studie baserades dels på ett målstyrt urval (utifrån 

screeningresultat) och utifrån en tillgänglig grupp. Urvalet är därmed inte representativt för en 

större population och resultatet från studien kan därför inte sägas gälla för andra grupper än de 

undersökta.  

Att studien genomfördes utan kontrollgrupp är också något som kan ha påverkat resultatet, då det 

inte i samma utsträckning är möjligt att dra slutsatser om att det specifikt är symbolstödets 

införande som har påverkat studiens utfall. Med kunskapsmässigt jämförbara grupper, varav en 

kontrollgrupp, hade det varit möjligt att införa symbolstöd i en grupp medan den andra hade haft 

undervisning som tidigare. En sådan jämförelse hade bättre kunnat visa effekten av införandet av 

symbolstöd.  

Gränssnittet för språkligt sårbara elever baserades på resultatet från en redan genomförd screening 

av ordförståelse. Om dessa elever själva upplever sig som språkligt sårbara eller om läraren upplever 

dem som språkligt sårbara är inte något som denna studie ger svar på. Inte heller ger den svar på i 

vilken mån deras språkliga sårbarhet enbart gäller ordförståelse eller om det finns mer omfattande 

språkliga svårigheter gällande t.ex. grammatik, hörförståelse av text och muntlig uttrycksförmåga. 

Förståelsen av resultaten från denna studie bör därför göras utifrån vetskapen om att de språkligt 

sårbara eleverna i denna studie anses som språkligt sårbara utifrån ett specifikt screeningresultat i 

ordförståelse. Det aktuella screeningmaterialet har ett standardiserat genomförande och därmed 

instruktioner för hur testet ska genomföras, men i denna studie finns ingen vetskap om huruvida de 

lärare som genomförde screeningen är vana att hantera denna typ av screeningmaterial och inte 

heller hur screeningen genomfördes.  

 

Förutsättningar vid införandet av symbolstöd 

Eftersom syftet med studien var att undersöka elevernas upplevda förståelse av muntlig verbal 

information med och utan symbolstöd på gruppnivå gjordes valet att genomföra studien i den 

ordinarie klassrumsmiljön. Datainsamlingen utfördes i två olika klasser vid fyra olika tillfällen i 

respektive klass. Det förelåg dock ingen signifikant skillnad mellan de språkligt sårbara eleverna i 

respektive klass och de icke språkligt sårbara eleverna i respektive klass för fråga 1-8, vilket tyder på 

att det inte föreligger några större skillnader mellan klasserna och det var därför rimligt att slå ihop 

de två klasserna. Vad gäller fråga 9-12 förelåg dock en signifikant skillnad mellan de icke språkligt 

sårbara eleverna i respektive klass, vilket bör vägas in i tolkningen av studien, då detta innebär att 

resultaten från klasserna gällande dessa frågor inte är jämförbara i fråga om elevernas uppfattning 

av symbolerna som användes och således kan ha påverkat studiens reliabilitet. 

Med tanke på att studien genomfördes i klassrumsmiljö fanns dock heller inte möjlighet att 

kontrollera alla faktorer och därmed finns risk för att andra faktorer än införandet av symbolstöd 

kan ha påverkat studiens resultat. Studien genomfördes dessutom med olika lärare, vilket innebär 
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att resultaten kan ha påverkats av de olika fysiska miljöerna, lärarnas olika undervisningssätt och 

lektionernas olika innehåll. De enskilda lärarna hade heller inte samma innehåll i genomgångarna 

under de fyra olika datainsamlingstillfällena, vilket kan ha påverkat elevernas upplevda förståelse 

eftersom det språkliga innehållet kan ha varit komplext och/eller abstrakt i olika stor utsträckning. 

Med två klasser som undervisats av samma lärare hade undervisningssättet och lektionsinnehållet 

sannolikt varit mer jämförbart, men även i en sådan situation skulle faktorer såsom 

gruppsammansättning, incidenter under lektionen och lärarens förmåga att hålla en likadan 

genomgång, ha kunnat variera mellan grupperna. 

För att få en förståelse för hur språkligt tillgänglig undervisningen var innan införandet av 

symbolstöd och i samband med införandet av symbolstöd, genomfördes observationer vid alla 

datainsamlingstillfällen. Dessa observationer visade på tydliga skillnader i undervisningssätt för de 

olika lärarna, då lärare i skola Ä t.ex. undervisade i NO-ämnet om värme, medan lärare i skola Ö 

undervisade i SO-ämnet om medeltiden. Lärare Ö använde sig av en tydlig lektionsstruktur med 

både tydliggjort syfte och uttalade mål med lektionerna utifrån en Powerpoint, medan lärare i skola 

Ä endast tydliggjorde lektionsinnehållet. Lärare Ä arbetade främst med högläsning och 

sammanfattande anteckningar som eleverna skulle skriva av och interagerade mindre med eleverna, 

medan lärare i skola Ö under sin genomgång berättade fritt och i stor utsträckning via frågor bjöd 

in eleverna att delta under genomgången och då använde elevernas utsagor för att föra 

genomgången framåt. Det fanns däremot också likheter mellan lärarnas arbetssätt, då båda lärarna 

på olika sätt arbetade språkstödjande, genom att t.ex. koppla nya begrepp till elevernas tidigare 

erfarenheter eller genom att betona, upprepa och förklara nyckelord på flera olika sätt. Dessutom 

använde sig lärare Ä av Smartboard för att införa symbolstöd under lektion 4, medan lärare Ö 

använde symbolstöd i pappersform under båda lektionerna. Dessa varierande sätt att undervisa, 

arbeta språkstödjande och införa symbolstöd på kan ha påverkat elevernas uppfattning av 

symbolstödets betydelse för respektive elevs förståelse, vilket bör ligga till grund för förståelsen av 

föreliggande studies resultat. Ytterligare något som kan ha haft inverkan på resultatet är vilka 

symboler som användes i undervisningen och dessa symbolers grad av repleteness. Ambitionen var 

att välja symboler med en hög grad av repleteness, men då urvalet av symboler grundades i min och 

den undervisande lärarens uppfattning av symbolerna, är det inte möjligt att avgöra hur eleverna 

uppfattade symbolernas grad av repleteness och heller inte hur eleverna skulle ha upplevt att deras 

förståelse påverkades om en annat urval av symboler hade använts i undervisningen. Resultatet 

indikerar dock att en stor del av både de språkligt sårbara och icke språkligt sårbara eleverna 

upplevde att de förstod vad de symboler som användes betydde.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

 

Information till vårdnadshavare om examensarbete på 
speciallärarprogrammet om elevers uppfattning av 
bildstöd i undervisningen på Ä/Ö skola hösten 2019. 

 

Jag vill fråga dig om du godkänner att ditt barn deltar i ett forskningsprojekt om elevers 

uppfattning av bildstöd i undervisningen. I det här dokumentet får du information om 

projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att mitt barn ska delta? 

Projektet ingår som en del i mitt examensarbete på speciallärarprogrammet och handlar 

om att införa bildstöd i undervisningen som ett komplement till muntliga instruktioner och 

genomgångar. Syftet med projektet är att undersöka elevers uppfattning av bildstöd i 

undervisningen. Alla elever i klass 5X på Ä/Ö skola kommer att bjudas in att delta. 

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 

 

Hur går studien till? 

Undervisningen sker som vanligt under två lektioner, men jag kommer att närvara vid 

dessa för att observera lärarens arbete. Därefter kommer jag tillsammans med 

undervisande lärare att planera två lektioner där bildstöd används som komplement vid 

muntliga instruktioner och genomgångar. Dessa två lektioner kommer jag också att 

observera med fokus på lärarens arbete. I slutet av varje observerad lektion (totalt fyra 

stycken) kommer eleverna att få besvara en enkät, som tar ca 5 minuter, inom lektionstid. 

Enkäten kommer att handla om hur eleverna upplevde lektionen. Jag kommer även att ta 

del av elevernas resultat från ett redan genomfört test i ordförståelse, för att kunna jämföra 

upplevelsen av bildstödet med tidigare kunskaper i ordförståelse. 

Införandet av bildstöd kommer att ske som en del av den ordinarie undervisningen, vilket 

innebär att alla elever deltar som vanligt. Samtliga elever kommer också att få besvara 

enkäterna, men endast de enkätsvar från elever vars vårdnadshavare har samtyckt till 

deltagande i projektet kommer att användas i examensarbetet. 

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Det finns inte några risker med att delta i studien. Eleverna kommer att uppleva 

undervisningen med bildstöd som vanliga skolaktiviteter. 
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Vad händer med mitt barns uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om ditt barns uppfattning av 

bildstöd i undervisningen utifrån enkätsvaren. Alla resultat från projektet kommer att 

avidentifieras. Resultaten används enbart för att besvara studiens frågor kring elevernas 

uppfattning om bildstöd. Endast elevens lärare och speciallärarstudenten kommer att ha 

tillgång till de icke avidentifierade resultaten. De avidentifierade resultaten kommer att 

publiceras i ett examensarbete för att bli tillgängliga för forskare och pedagoger, men det 

kommer inte att vara möjligt att veta vilken elev eller skola som har deltagit. 

 
Ditt barns resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för ditt barns 
personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta 
del av de uppgifter om ditt barn som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan 
också begära att uppgifter om ditt barn raderas samt att behandlingen av ditt barns personuppgifter 
begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Kajsa Eriksson. Om du är missnöjd med hur 
ditt barns personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndighet. 

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du vill ta del av ditt barns resultat i projektet så kan du kontakta Kajsa Eriksson.  

Försäkring och ersättning 

Ingen försäkring behövs utöver barnens ordinarie grundförsäkring via skolan och 

sjukvården.  

Deltagandet är frivilligt  

Ditt barns deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Om du väljer att ditt barn inte ska delta eller vill avbryta deltagandet behöver du inte 

uppge varför, och det kommer inte heller att påverka ditt barns skolgång på något sätt. Om 

du eller ditt barn vill avbryta deltagandet ska du kontakta den ansvariga för studien (se 

nedan). 

 

Ansvarig för studien  

Ansvarig för studien är Kajsa Eriksson, speciallärarstudent vid Umeå universitet. 

 

Tack för din medverkan. 

Kajsa Eriksson 

kajsa-eriksson@hotmail.com  
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får 

behålla den skriftliga informationen.  

 

Barnets namn: ____________________________________________________ 

☐ Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien om elevers uppfattning av bildstöd i 

undervisningen.  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mitt barn behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 

Genomgång 

1. Jag kunde höra vad läraren sa under genomgången. 

2. Jag lyssnade på vad läraren sa under genomgången. 

3. Under genomgången använde läraren nya ord som jag inte har hört förut. 

4. Under genomgången använde läraren ord som jag har hört förut men inte vet vad de betyder. 

5. Under genomgången förklarade läraren de nya orden så att jag förstod vad de betyder. 

6. Orden som läraren använde var lätta att förstå. 

7. Det var lätt att förstå lärarens genomgång. 

8. Läraren förklarade på ett tydligt sätt.    

 

Med symbolstöd 

9. Jag förstod vad alla symboler föreställde (till genomgången). 

10. Symbolerna som läraren använde hjälpte mig att förstå genomgången. 

11. Det var lättare att förstå genomgången med symboler än genomgångarna utan symboler. 

12. Läraren borde fortsätta att använda symboler vid genomgångar.  

 

 

 
stämmer 

mycket bra 
stämmer  

bra 
stämmer  

varken bra  
eller dåligt 

stämmer  
till viss del 

stämmer  
inte alls 

 

Motivera ditt svar: 

________________________________________________________________ 
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Instruktioner 

13. Jag kunde höra vad läraren sa när vi fick instruktioner om vad vi skulle göra. 

14. Jag lyssnade på vad läraren sa när vi fick instruktioner om vad vi skulle göra.  

15. Jag förstod alla ord som läraren använde när vi fick instruktioner om vad vi skulle göra. 

16. Det var lätt att förstå de instruktioner som läraren gav oss under lektionen. 

17. Jag visste vad jag skulle göra när läraren hade gett instruktionen. 

 
 

Med symbolstöd 

18. Symbolerna som läraren använde hjälpte mig att förstå vad jag skulle göra.  

19. Jag förstod vad alla symboler föreställde (till instruktionerna). 

20. Det var lättare att förstå instruktionerna med symboler än instruktioner utan symboler. 

21. Läraren borde fortsätta att använda symboler vid instruktioner.  

 

 

 

stämmer 

mycket bra 

stämmer  

bra 

stämmer  

varken bra  

eller dåligt 

stämmer  

till viss del 

stämmer  

inte alls 

 

Motivera ditt svar: 

________________________________________________________________ 

 

 

TACK för dina svar! /Kajsa 
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Bilaga 3 

Observationsprotokoll 

 Anteckningar 

Lektionsförberedelser 

1. Klart definierade ämnesmål 
presenteras för eleverna 

 
2. Klart definierade språkliga mål 

definieras för eleverna 
 

3. Ämnesord och -begrepp är 
anpassade till elevernas ålder och 
undervisningsnivå 

 
4. Ett rikt utbud av läromedel används 

för att göra lektionen betydelsefull 
och för att tydliggöra innehållet (t.ex. 
grafik, diagram, modeller, bild) 

 
5. Ämnesinnehållet anpassas till olika 

elevers olika kompetenser (t.ex. i 
text och uppgifter) 

 
6. Betydelsefulla aktiviteter har 

utarbetats som integrerar 
ämnesbegrepp med aktiv 
användning av målspråket (t.ex. 
skriva brev, intervjua, rollspel)  

 

Instruktioner 

Bygga upp förkunskaper (Building 

background) 

7. Ämnesbegrepp knyts explicit till 
elevernas tidigare upplevelser  

 
8. Nya begrepp anknyts explicit till 

innehåll som tidigare lärts in 
 

9. Nyckelbegrepp betonas, upprepas 
och skrivs så att eleverna inser 
vikten av dessa 

 
10. Muntligt språk är anpassat till 

elevernas språknivå (t.ex. vad gäller 
uttal, tempo och satsstrukturer) 

11. Tydliga förklaringar av uppgifter och 
instruktioner 
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12. En mängd olika tekniker används för 
att förtydliga ämnesbegrepp (t.ex. 
genom bild, grafiska framställningar, 
demonstrationer, gester) 

Interaktion 

13. Det ges goda möjligheter till 
interaktion och djupgående 
diskussioner mellan lärare och 
elever kring ämnesbegrepp 
 

14. Läraren ger tillräckligt mycket 
betänketid åt elever till att kunna 
formulera sina svar och inlägg 

 
15. Elever ges utrymme att förklara och 

diskutera nyckelord på sitt 
modersmål om detta behövs, med 
hjälp av kamrater, tolk, ordbok osv.  

 

 

(Efter Hajer, 2004) 
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Bilaga 4 

Lektionsplaneringar 

 

Lektionsplanering lektion 3 skola Ä  

NO – fysik: Värme, vilka kläder behövs vid värme/kyla? 

 
1. Läraren läser en sida ur textboken högt för eleverna. Eleverna följer med i texten i sina 

textböcker.  

 
2. Läraren skriver sammanfattande anteckningar av sidans innehåll på tavlan, vilket eleverna 

får i uppgift att skriva av i sina anteckningsböcker. Lärarens anteckningar förstärks med 

symbolstöd i pappersform som sätts upp i direkt anslutning till anteckningarna. Läraren 

beskriver vad symbolen föreställer.  

Följande ord/begrepp visas med symboler: fluffiga, täta, flera lager, torra, ljusa, inte täta, 

tunna, blöta, värmer, kyler. 

 
3. Film som visar exempel på hur värme kan ledas, något som klassen har läst om och arbetat 

med under tidigare lektioner.  

 
4. Eleverna fyller i enkäten 

 

 

Lektionsplanering lektion 4 skola Ä  

NO – fysik: Värme, hur värme kan hållas kvar 

1. Läraren läser två sidor ur textboken högt för eleverna. Eleverna följer med i texten i sina 

textböcker.  

 
2. Läraren skriver sammanfattande anteckningar av sidornas innehåll på tavlan, vilket 

eleverna får i uppgift att skriva av i sina anteckningsböcker. Inget symbolstöd används, då 

de komplexa begreppen i texten är visualiserade i textboken, alternativt att texten 

innehåller många vardagliga ord. 

 
3. Film som visar värmeexperiment.  

 
4. Repetition av kapitlet inför prov under nästkommande vecka. Repetitionen är visualiserad 

med symbolstöd som visas på smartboard. 21 slides där vissa slides innehåller flera bilder 

för att visa sammanhang/begrepp som inte kan visualiseras med endast en bild.  

 

Följande ord/begrepp visas med symboler: molekyler, molekylerna rör sig 

snabbt/långsamt, molekylerna tar större/mindre plats, termometer mäter, ämnen som 
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leder värme dåligt (plast, glas, luft, kork, gummi, tegel), ämnen som leder värme bra (järn, 

mässing, silver, koppar, vatten), värme sprids, värme leds (grillspett, kastrull), värme 

strömmar (hårtork, blåser), värme strålar (eld, sol), varmluft möter kalluft skapar vind, 

varm och fuktig luft stiger uppåt → moln → kyls ner → nederbörd, Celsiusskala, kokpunkt, 

meteorolog.  

 
5. Eleverna besvarar enkäten 

 

 

Lektionsplanering lektion 3 skola Ö 

SO- historia: Medeltiden 1250-1500, del 1: Birger Jarl 

1. Kort intro på Powerpoint där syfte, mål, upplägg på arbetsområdet, arbetsmaterial 

framgår. 

Syfte:  

- Förklara hur små riken i norr blev till Sverige 

- Ge en bild av hur samhället var organiserat 

- Visa på viktiga händelser under medeltiden 

Mål: 

- Jag förstår hur jag ska tänka med hjälp av bilderna 

- Jag förstår syftet/anledningen med att vi har historia 

- Jag kan förklara varför vikingatiden tog slut och varför vi blev kristna 

 

2. Genomgång av nytt innehåll med symbolstöd i pappersform som sätts upp på tavlan. 

Repetition av tiden innan medeltiden och därefter introduktion av medeltiden och Birger 

jarl. 

 

Följande ord/begrepp visas med symboler: forntiden, handel, plundra, erövra, vikingar, 

armé av riddare, plundringståg, imponerad av kristendom, byar blev riken, kungariken 

stred, Svealand, Götaland, förenas, giftermål, kung Erik, drottning Katarina, barnlösa, 

rådgivare Birger, kungens jarl.  

 
3. Enkät 

 

 

Lektionsplanering lektion 4 skola Ö 

Medeltiden 1015-1520, Den mäktiga kyrkan 

1. Kort intro på Powerpoint där syfte, mål, arbetsupplägg för lektionen och arbetsmaterial 

framgår. 
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Syfte:  

- Förklara kyrkans roll i samhället under medeltiden. 

- Förklara hur människor hade det på medeltiden. 

- Visa på viktiga händelser under medeltiden. 

Mål: 

- Jag kan para ihop rätt text med rätt bild i memory. 

- Jag kan föra resonemang rörande hur viktig kyrkan var under medeltiden. 

- Jag förstår och kan förklara nya ord från dagens lektion. 

 

2. Memory med begrepp som visats med symbolstöd från lektion 3 

 
3. Genomgång av nytt innehåll med symbolstöd i pappersform som hålls upp och sätts på 

tavlan. Introduktion av kyrkans makt under medeltiden. 

 

Följande ord/begrepp visas med symboler: kristendomen, kyrkor i varje by, församling, 

katoliker, söndag gudstjänst, mässa, nattvard, predikan, kättare, skatt – tionde, kloster, 

munkar, nunnor. 

 
4. Enkät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


