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Abstract 
The aim of this essay is to analyze content-based language instruction for pupils between    

13-17 in social science within a special school for deaf and hard-of-hearing. The essay is 

based on a qualitative case study in which observations of, and interviews with teachers are 

included. By observing three teachers in educational settings we want to learn how 

scaffolding is used in teaching, particularly within social science. Furthermore, we have 

chosen teacher interviews in order to understand the teachers’ own reflections on how they 

use content-based language instruction. The results show that teachers use several ways of 

scaffolding, although not always performed intentionally or prospectively. Teaching in social 

science is most often performed in Swedish sign language or spoken Swedish and not so often 

in written Swedish. One reason for this could be that teachers prioritize content over language 

form. Teachers tend to focus on specific subject terms, since there are many new terms in 

social science that need to be introduced. Furthermore, learning new terms is considered 

difficult for the pupils and therefore extra attention is given to this when teaching. These 

results are discussed in relation to theoretical background and previous research in accordance 

with the categories that we found in our analysis, namely: Concept development, Meaningful 

context for learning, Reading and writing development, and Expected learning outcomes.  

An important task for the special needs teacher is to further develop the teaching 

environments in schools. By writing this essay we hope to transform the intuitive knowledge 

of teachers into explicit knowledge and thereby contribute to the development of the 

educational settings in special schools for deaf and hard-of-hearing pupils. 

KEYWORDS: Content-based language instruction, Qualitative case study, Deaf, Hard-of-

hearing, Literacy, Multilingual, Scaffolding, Second language learning, Sociocultural theory, 

Special school 
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1 Inledning 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har under våren 2015 startat projektet 

Framgångsfaktorer vid läs- och skrivsvårigheter hos döva elever och elever med 

hörselnedsättning, FLOS. Under vår sista termin på speciallärarprogrammet, med inriktning 

mot elever med dövhet och hörselskada vid Örebro universitet, har vi fått förmånen att delta i 

detta projekt. Vårt självständiga examensarbete blir tillsammans med andras examensarbeten 

en del av projektet.  

Projektledare Carin Roos och projektmedarbetare Karin Allard beskriver att aktuell forskning 

visar att döva elever och elever med hörselnedsättning tillhör en grupp i skolan som löper risk 

att få svårigheter i skolarbetet på grund av brister i läs- och skrivförmågan (spsm.se 2015-04-

26). Att inte ha åldersadekvat läs- och skrivförmåga, innebär stora konsekvenser för 

kunskapsinhämtningen i alla skolämnen. Jesper Dammeyer (2014) beskriver resultaten av 

amerikansk forskning gjord av Carol Bloomquist Traxler, där det framgår att döva 

amerikanska elever som slutar högstadiet, ligger ungefär på samma nivå som hörande elever i 

årskurs 4 när det gäller läsning. Liknande forskningsresultat finner vi även i nordisk 

forskning, bland annat i en dansk undersökning som visar att endast 25 % av 

högstadieeleverna behärskar en åldersadekvat text på danska (Wagner, Strömquist & Uppstad, 

2010). Bengt-Olov Molander, Ola Halldén och Camilla Lindahl (2010) menar i sin artikel 

Ambiguity-A tool or obstacle for joint productive dialogue activity in deaf and hearing 

students’ reasoning about ecology att döva barn har ett tunnare ordförråd jämfört med 

hörande barn och på grund av detta har de svårare att utveckla en djupare förståelse av nya 

ord som introduceras. Ett tunnare ordförråd gör också att barnen får svårare att delta i nya 

obekanta diskurser, vilket kan påverka läs- och skrivförmågan negativt.  

Språkliga förmågor är centrala i läroplanen och i de olika kursplanerna. Där beskrivs att 

ansvaret för att stötta elevernas utveckling mot ett rikt och nyanserat språk samt utveckling av 

ämnesspråk, ligger på alla lärare i skolan (Skolverket, 2011b). Språk är inte endast kopplat till 

ämnet svenska, utan språk är något som finns i alla ämnen. De olika ämnesspråken är alla 

delar av skolspråket. Det finns flera gemensamma drag i olika ämnesspråk men olika ämnen 

innehåller olika typer av texter eller genrer. För att utveckla skolspråket behövs en 

undervisning som inte bara är inriktad på innehållet utan också på språket i olika aspekter 

(Skolverket, 2011a). Detta är något som vi, som lärare mot de yngre åldrarna i specialskolan 

och som blivande speciallärare, tagit fasta på och vill studera närmare. Språkinriktad 
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undervisning, det vill säga undervisning där det hela tiden finns en explicit tanke på både 

språk och ämnesinnehåll, gynnar alla elever men i synnerhet flerspråkiga elever (Hajer & 

Meestringa, 2012). Då döva elever och elever med hörselnedsättning ofta har teckenspråk 

som sitt modersmål, ser vi denna elevgrupp som flerspråkig. I vårt examensarbete har vi tittat 

på hur lärare i so, på mellan- och högstadiet på specialskolan, arbetar språkinriktat i so-ämnet. 

Vi vill undersöka vilka former av språklig stöttning som används i undervisningen samt hur 

ett ämnesspråk i so kommer till uttryck. Genom att intervjua lärarna vill vi även ta reda på hur 

de förstår begreppet språkinriktad undervisning och hur de beskriver ämnesspråket i so.  

Vi har båda en bakgrund som lärare på en av SPSM:s specialskolor, där vi varit verksamma i 

ungefär 15 år. Vidare har vi båda en grundutbildning som 1-7 lärare med inriktning mot 

svenska och samhällsorienterade ämnen. Som speciallärare inom området dövhet och 

hörselskada förväntas vi ha fördjupad kunskap om elevgruppens språk- och 

begreppsutveckling. Likaså ska vi förstå elevgruppens kunskapsutveckling i relation till 

skolans ämnen. I Högskoleförordningens examensordning för speciallärarprogrammet, med 

inriktning dövhet och hörselskada (SFS 2011:186), poängteras att specialläraren ska:  

- visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och 

stimulans av denna (SFS 2011:186, s. 8) 

Vidare beskrivs att specialläraren med inriktning dövhet och hörselskada ska visa:  

- fördjupad kunskap om barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga 

kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, (SFS 

2011:186, s. 9) 

 

Ett annat viktigt uppdrag som specialläraren har är att utveckla verksamhetens lärmiljöer (SFS 

2011:186). Vår förhoppning är att denna studie ska kunna utveckla specialskolans lärmiljöer. 

Vi ser vårt examensarbete som ett bidrag till didaktiska diskussioner, vilka i sin tur kan leda 

till skolutveckling. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I specialskolan finns, sedan lång tid tillbaka, erfarenhet av att undervisa elever med dövhet 

eller hörselnedsättning. Genom vårt examensarbete vill vi undersöka vilken kunskap lärare på 

specialskolan besitter när det gäller att stötta elevernas språkutveckling i ämnesspråket i so. 

Språklig stöttning och kunskap om ämnesspråk ingår i språkinriktad undervisning, där fokus 

på språkliga förmågor har en central plats tillsammans med ämnesinnehållet.  
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Vårt syfte med detta examensarbete är att ur ett lärarperspektiv belysa språkinriktad 

undervisning i ämnet so, i mellan- och högstadieåren, på specialskolan. Utifrån detta syfte har 

vi formulerat följande fyra frågeställningar: 

 Vilka former av språklig stöttning används i undervisningen? 

 Hur kommer ett ämnesspråk i so till uttryck i so-undervisningen? 

 Hur förstår lärare begreppet språkinriktad undervisning? 

 Hur beskriver lärare ämnesspråket i so?  

 

1.2 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss genom att enbart studera lärare i undervisningssammanhang och inte 

eleverna. Detta har vi medvetet gjort för att examensarbetet annars skulle bli allt för 

omfattande. I vår studie har vi studerat tre olika lärare, som alla är utbildade so-lärare. 

Ytterligare en avgränsning av samma anledning, är att vi endast valt att studera ett ämne, so-

ämnet. So-ämnet består av de fyra delämnena geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap. Under den period, då vi gjorde vår undersökning, arbetade de deltagande 

lärarna med religionskunskap. I och med detta blev det undervisningen i ämnet 

religionskunskap som vi fick möjlighet att studera. 

1.3 Disposition 

Detta examensarbete inleds med en bakgrundsdel för att beskriva undersökningsområdet. I 

denna del beskrivs även våra centrala begrepp under separata rubriker. Efter bakgrund följer 

avsnittet om tidigare forskning. Här presenteras forskning i form av granskade avhandlingar, 

artiklar och forskningsöversikter kopplade till vårt undersökningsområde. Detta avsnitt har vi 

delat in i två underrubriker. Den ena behandlar forskning om flerspråkighet och språkinriktad 

undervisning. Den andra behandlar forskning om undervisning av elever med dövhet eller 

hörselnedsättning. Därefter beskrivs vår teoretiska utgångspunkt som är det sociokulturella 

perspektivet.  

Efter teoretisk utgångspunkt följer metoddelen, där vi beskriver vår ansats – kvalitativ 

fallstudie samt de ingående metoderna observation och intervju. Vi presenterar vårt urval samt 

beskriver hur vi bearbetat och analyserat det empiriska materialet. Efter detta följer en 

beskrivning av hur vi har tagit hänsyn till de etiska aspekter som finns i Vetenskapsrådets 

riktlinjer Forskningsetiska principer (2003) .  
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Därefter presenterar vi studiens resultat följt av en diskussionsdel, där resultaten diskuteras i 

förhållande till bakgrund och tidigare forskning. Denna diskussionsdel innehåller även en 

metoddiskussion. Avslutningsvis innehåller uppsatsen våra slutsatser, dragna utifrån studiens 

resultat samt tankar kring vidare forskning inom ämnesområdet. 

2 Bakgrund 
I Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står att ”Språk, 

lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2011b s. 11). Vidare står det uttryckt i läroplanen att 

läraren ska organisera sin undervisning så att eleverna får ”stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2011b s. 17). När det gäller so-ämnet poängteras i 

läroplanen, att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda olika former av 

etiska begrepp, kunna dra slutsatser samt resonera och argumentera kring moraliska 

frågeställningar och värderingar. Vidare ska eleverna kunna analysera samhällsstrukturer med 

samhällsvetenskapliga begrepp och modeller samt använda historiska begrepp för att 

analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Eleverna ska även få möjlighet 

att utveckla analysförmågan när det gäller geografiska förhållanden. Resultaten ska de kunna 

presentera med geografiska begrepp (Skolverket, 2011b).  

Det är en stor skillnad mellan vardagsspråk och skolspråk. För att elever ska kunna utveckla 

ett skolspråk behövs en undervisning med en medveten tanke på språk i alla ämnen 

(Skolverket, 2011a). Genom att nedan beskriva uppsatsens centrala begrepp: Språkinriktad 

undervisning, Literacy, Ämnesspråk, Språklig stöttning och Flerspråkighet vill vi ge läsaren 

en bakgrund för att tydliggöra vårt undersökningsområde. 

2.1 Språkinriktad undervisning 

Språkinriktad undervisning är ett begrepp som vuxit fram i Nederländerna. Då samhället 

förändrades genom att antalet elever med annat modersmål än det språk som används i 

undervisningen ständigt ökade, växte en undervisning fram som förutom ämnesinnehållet 

också fokuserade på språkets roll för lärande (Hajer & Meestringa, 2012). Människors ökade 

rörlighet över nationsgränserna ledde med andra ord till en förändring i skolan. Rent historiskt 

sett har skolan en lång tradition av att bedriva och organisera undervisning. Genom historien 

har det varit en tydlig uppdelning i rollerna mellan lärare och elev, där läraren har varit 

personen som ägt kunskapen medan eleven har haft rollen att kopiera denna kunskap och på 
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så sätt ta emot den. Denna form av undervisning, där memorerande och reproducerande av 

original har en stark ställning, har traditionellt sett varit dominerande. Tidigare har samhället 

tillåtit denna syn men inte längre. I dagens samhälle har läraren inte längre samma kontroll på 

vad elever i de olika årskurserna kan. Det är inte längre läraren som äger all kunskap. 

Elevgruppen är inte homogen och mediesamhället har ett annat kunskapsutbud än exempelvis 

det gamla bondesamhället (Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011). I dagens 

samhälle behövs en annan typ av undervisning, som utgår från eleverna förförståelse 

(Gibbons, 2013; Hajer & Meestringa, 2012). Lärarens roll är idag radikalt förändrad och 

istället för att äga kunskapen och förmedla denna till passiva elever ska läraren på ett 

professionellt sätt kunna handleda, analysera, dokumentera och bedöma de aktiva eleverna 

(Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011).  

En utgångspunkt för språkinriktad undervisning är att all kunskap utvecklas via språket. 

Språk, tänkande och kunskapsutveckling är intimt förknippade och just detta är utmärkande 

för ett sociokulturellt perspektiv (Skolverket, 2011a). Roger Säljö (2000) beskriver att ett 

sociokulturellt perspektiv handlar om att kunskap utvecklas i samspel med andra. Interaktion 

mellan människor leder till utveckling av språk och tanke (Säljö, 2000). I heterogena klasser 

där elever har olika språkfärdigheter och olika språk, kan skolspråket bli ett hinder för de 

elever som inte får undervisningen på sitt modersmål. Pauline Gibbons (2013) beskriver att 

skolspråket liknar skriftspråket, då det är abstrakt och mindre personligt än vardagsspråket. 

Även Säljö (2000) poängterar skriftens roll i utbildningssammanhang och menar att skriften 

bidrar till att göra utbilningen abstrakt. Skriften påverkar även den muntliga interaktionen i 

skolan (Säljö, 2000). Kännetecknande för vardagsspråket är att det är konkret och ofta handlar 

om nära personliga erfarenheter. Det bygger på dialog, ofta i en här och nu-situation. 

Skolspråket däremot bygger även på monolog, vilket innebär att det är självbärande och 

behandlar kontexter bortom här och nu-situationen (Axelsson & Magnusson, 2012). 

Skolspråket är också mer ämnesspecifikt, vilket betyder att varje ämne har ett eget språk med 

egna genrer och begrepp som kräver förklaring. Ett begrepp kan ha olika betydelse beroende 

på i vilket ämne det används och därför måste det förklaras i sin kontext (Gibbons, 2013).  

Axelsson och Magnusson (2012) framhåller att andraspråkselever gynnas av undervisning 

med språkligt perspektiv i alla ämnen. Med detta menas att det i all planering av undervisning 

samt i själva undervisningssituationen, alltid finns en medveten tanke på språket i det aktuella 

ämnet. Det som är specifikt med språket i det enskilda ämnet, ämnesspråket, ska lyftas fram 

och undervisas. Kristina Danielsson (2013) menar att ett medvetet språkarbete i klassrummet 
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bidrar till att elever får möjlighet att utveckla skolspråket i olika ämnen och därmed kan de nå 

framgång i skolan. Danielsson (2013) beskriver vidare vikten av att språkligt stötta eleverna i 

de olika ämnena, dock räcker det inte att stötta de verbala diskurserna i ämnena utan 

stöttningen måste ha ett multimodalt perspektiv. Hon förklarar att språket kan ses som en enda 

stor modalitet men det kan också delas in i olika delar som till exempel talat språk, 

teckenspråk, skrivet språk och bilder. Multimodalitet är nära sammankopplat med det vidgade 

textbegreppet. Med detta menas att texter kan se ut på olika sätt och kan utöver skriven text 

också innefatta till exempel dans, bild, musik och film. Multimodala texter är texter där olika 

modaliteter samverkar (Danielsson, 2013). För elever med dövhet eller hörselnedsättning är 

det visuella sinnet ofta välutvecklat och denna elevgrupp gynnas av modaliteter där synen får 

användas. Exempel på detta kan vara att det i undervisningen finns visuellt stöd i form av 

tankekartor, bilder och film (Smartboard). Även Caroline Liberg (2007) beskriver 

multimodalitet och menar att vi människor lär med olika sinnen, på så sätt är vi multimodala i 

vårt lärande. Charlotte Engblom (2013) menar att olika modaliteter har olika möjligheter och 

begränsningar. Hon poängterar att en fördel med skrift är att den kan sparas. Skrift har också 

fördelen att man genom den kan beskriva, generalisera och argumentera med hög precision. 

Maaike Hajer och Theun Meestringa (2012) förklarar att alla ämnens fackmässiga innehåll 

samt de språkliga färdigheter som hör till ämnets språk, byggs upp parallellt. Det 

ämnesspecifika skolspråket utvecklas då eleverna aktivt och i interaktion använder det 

ämnesordförråd som ämnet kräver.  Denna förklaring ger författarna som en definition av 

begreppet språkinriktad undervisning. 

I denna uppsats ses språkinriktad undervisning som ett övergripande begrepp för undervisning 

med språkligt fokus i alla ämnen. Med detta menar vi att det förutom fokus på ämnets innehåll 

även ska finnas ett fokus på språket i ämnet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

tillägna sig ämnesspecifika begrepp men även förståelse för de specifika genrer som tillhör 

ämnet. Centralt i vår tolkning av språkinriktad undervisning är att undervisningen har en 

explicit tanke på språk och språklärandet sker i interaktion enligt det sociokulturella 

perspektivet.  Liksom att lärarna är medvetna om hur de stöttar språket i de olika ämnena, är 

eleverna medvetna om hur de tillägnar sig språk och hur olika genrer representeras i olika 

ämnen. För att denna medvetenhet ska bli möjlig, hos båda parter, krävs ett metaspråk – ett 

språk för att tala om språket. 



7 

2.2 Literacy  

Begreppet literacy, som är av engelskt ursprung, handlade till en början endast om läsande 

och skrivande. Idag räknas även tal och bild in i detta begrepp. I vårt samhälle har begreppet 

vuxit och det växer ständigt då nya former av literacy hela tiden uppkommer. Idag ses även 

datorer, mobiltelefoner och internet som former av literacy. Visuell literacy, där tolkning av 

bilder ingår, är en viktig del i mediesamhället (Fast, 2007). För elever med dövhet eller 

hörselnedsättning är det viktigt att lära sig att tolka bilder, för att kunna dra nytta av den 

information de ger. Det visuella sinnet är deras starkaste sinne och det är av stor vikt att 

lärarna har kunskap om detta och låter det bli en naturlig del i undervisningen. Carina Fast 

(2007) menar att det inte varit helt lätt att översätta begreppet literacy till svenska. En variant 

av översättning har varit textorienterade aktiviteter. Dessa aktiviteter sätts i ett större 

perspektiv och handlar inte längre endast om läsning och skrivning utan olika textlandskap 

verkar tillsammans i multimodalitet. Barn i dagens samhälle träffar på dessa textlandskap 

utanför skolans värld och många gånger utan de vuxnas sällskap (Fast, 2007).  

En annan svensk översättning av begreppet literacy är litteracitet. Anders Björkvall och 

Charlotte Engblom (2011) beskriver att litteracitet handlar om multimodal texthantering. 

Förmågor som barn behöver bemästra i dagens föränderliga samhälle är att självständigt 

kunna skapa text samt värdera och kombinera information, tankar och åsikter. Just detta 

beskriver även Roger Säljö, Anders Jakobsson, Patrik Lilja, Åsa Mäkitalo och Mikaela Åberg 

(2011) när de förklarar begreppet medborgerlig bildning. Detta begrepp har med literacy att 

göra och står för just de förmågor som en person behöver i dagens samhälle, för att kunna 

hantera skrift i bred mening. Det kan handla om att kommunicera, tolka, förstå och dra 

slutsatser för att kunna skapa förståelse av den information som finns i olika texter. Med dessa 

förmågor kan personen förstå sin omvärld och på så sätt även påverka den. 

I dagens mångkulturella samhälle är flerspråkighet en viktig aspekt som kommer in i 

literacybegreppet. Alla språk ska tas tillvara i de miljöer där de förekommer, då de bidrar till 

kunskapsutveckling och förståelse av omvärlden (Vesteraas Danbolt & Iversen Kulbrandstad, 

2013). Genom möjligheten att använda flera olika språk kan världen förstås på olika sätt. 

Detta bidrar till en djupare förståelse av kunskaper (Björkvall & Engblom, 2011).  

Det sociokulturella perspektivet genomsyrar literacybegreppet. Vi har i föregående avsnitt 

beskrivit att ur ett sociokulturellt perspektiv utvecklas kunskap i samspel med andra och 

genom interaktion med andra människor utvecklas såväl språk som förståelse (Säljö, 2000).  
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Perspektivet i detta examensarbete är sociokulturellt. Vi ser språk som ett medierande verktyg 

för att utveckla ämnesspråket i so. Språk är här alla de språk och uttrycksformer som ingår i 

ett visst sammanhang. Vidare utvecklas språk alltid i interaktion med andra. Språket medierar 

kunskap mellan individer och samhällen. I dagens samhälle har vi ett bredare perspektiv på 

literacy, vilket kräver att olika förmågor utvecklas hos individen. För att möjliggöra denna 

utveckling ser vi att lärandet måste vara multimodalt.   

2.3 Ämnesspråk 

Alla ämnen i skolan har ett eget ämnesspråk. Det handlar om att olika ämnen har olika genrer 

med olika begrepp och diskurser som är utmärkande för just det ämnet. Dessa begrepp kan 

vara av vardaglig karaktär men får en speciell betydelse i just den diskurs där de ingår 

(Gibbons, 2013; Hajer & Meestringa, 2012). Ett exempel på detta kan vara begreppet volym 

som inom matematiken är ett rymdmått som mäter omfång samtidigt som det inom ämnet 

musik är ett begrepp för ljudstyrka. Maaike Hajer beskriver i en intervju med Maria Lannvik 

Duregård (2014) att ju äldre eleverna blir, desto mer abstrakt blir ämnesspråket. Det är 

fortfarande vanligt att lärare sänker kraven och förenklar innehållet för andraspråkselever. 

Detta leder tyvärr till att ämnesspråket inte utvecklas, det uppstår en negativ spiral och 

eleverna får inte möjligheten att tala om ett ämnesinnehåll som kräver ett utvecklat 

ämnesspråk. I undervisning om ämnesspråk fokuserar man på språkets betydelse och 

kommunikativa funktion. Ämneslärare behöver bli trygga med vad deras ämnesspråk innebär, 

eftersom det är alla lärares ansvar att arbeta språkutvecklande (Lannvik Duregård, 2014). Då 

elever med dövhet eller hörselnedsättning också kan ses som flerspråkiga, är även denna 

grupp i riskzon för att lärare sänker kraven och förenklar innehållet i undervisningen.  

Även Liberg (2006) beskriver att eleverna behöver lära sig olika skolämnesspråk, eftersom 

texter i olika ämnen skiljer sig åt. Det är skillnad att skriva en text i teknik eller historia, olika 

ämnen har olika genrer och sambandsmarkörer. Liberg (2006) hänvisar till Säljö och 

beskriver att ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande, har språket en avgörande betydelse. 

Hon menar att den språkliga vändningen inom samhällsvetenskaplig forskning har skapat en 

medvetenhet om språkets betydelse för lärande. Den språkliga vändningen innebär helt enkelt 

att vi fått en medvetenhet om språkets roll i kunskapstillägnandet. Olika ämnesspråk har olika 

språkliga dräkter, vilket betyder att man talar, skriver och läser på olika sätt i olika ämnen 

(Liberg, 2006).  När det gäller ämnesspråket i so behöver eleverna kunna beskriva, förklara, 

analysera, tolka och värdera områden, som till exempel vårt samhälles strukturer, hur 

historien påverkar samhället och olika kulturers påverkan i samhället. Oftast är skolans 
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samhällsvetenskapliga texter av berättande karaktär när det gäller de yngre åldrarna 

(Skolverket, 2011a). Liberg (2006) beskriver att texterna i so är argumenterande, förklarande, 

beskrivande och utredande.  Elever bör bli medvetna om att språket används på olika sätt i 

olika ämnen och vilka språkliga verktyg som lämpar sig i olika sammanhang. För att få denna 

medvetenhet behöver lärare och elever ett metaspråk för att kunna samtala om ämnesspråket 

(Skolverket, 2011a).  

De olika ämnena i skolan kan ses som olika situationskontexter, det vill säga olika 

sammanhang där språket används. Vi anpassar vårt språk efter de olika faktorer som utgör 

situationskontexten. Gibbons (2013) refererar till Halliday som beskriver att 

situationskontexten påverkas av tre olika faktorer. Dessa tre är: fält/verksamhet (field), 

relation (tenor) och kommunikationssätt (mode). Fält/verksamhet syftar på textens ämne och 

innehåll, relation handlar om vilka som är deltagarna i situationen samt vilka roller de har. 

Slutligen behandlar kommunikationssätt den roll språket har och vilken form av språk det är. I 

all språkanvändning kommer dessa tre faktorer fram och tillsammans utgör de språkets 

register. Denna registerteori är relevant att använda, för att beskriva elevers språkutveckling 

under skoltiden, hur de vandrar från ett vardagsspråk till ett skolspråk (Sellgren, 2011; 

Gibbons, 2013). Vi menar att registerteorin också kan användas för att beskriva hur 

teckenspråkiga elever vandrar från ett vardagligt teckenspråk till ett mer skolrelaterat abstrakt 

teckenspråk och därifrån vidare till det skrivna språket. På detta sätt bygger det vardagliga 

teckenspråket en bro till skriftspråkande. 

I detta examensarbete tolkas ämnesspråk som det specifika språk som tillhör varje ämne. 

Språk tillhör inte bara språkämnena utan språkundervisning ingår i alla skolans ämnen då 

varje ämne har begrepp och genrer som är utmärkande för dem. Genom ämnesspråket 

utvecklar elever både språk och ämneskunskaper. 

2.4 Språklig stöttning 

Språklig stöttning handlar om att demonstrera, visa och ge modeller (Hajer & Meestringa, 

2012). Mariana Sellgren (2011) hänvisar till Gibbons när hon beskriver att språklig stöttning 

kan vara av två olika slag. Dels är det den stöttning som eleven behöver i stunden och dels är 

det stöttning som riktar sig mot målen i kursplanen. Axelsson och Magnusson (2012) hänvisar 

till Vygotskij som menar att stöttning är det tillfälliga stöd som en person behöver för att 

kunna nå nästa steg i utvecklingen. Det som personen klarar med hjälp av stöttning kommer 

den så småningom att klara själv. Detta kallar Vygotskij den närmaste utvecklingszonen eller 
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den proximala utvecklingszonen (Axelsson & Magnusson, 2012). Den närmaste 

utvecklingszonen handlar om individens utvecklingsmöjligheter och begreppet avser en nivå 

som ligger strax över det eleven klarar på egen hand. För att kunskapsutveckling ska ske 

behöver eleven arbeta i den närmaste utvecklingszonen och för att detta ska vara möjligt bör 

någon som är mer erfaren stötta eleven i lärandet. Detta är en process som sker i ett 

meningsfullt, socialt sammanhang samt genom interaktion. Stöttning i den närmaste 

utvecklingszonen ingår i det sociokulturella perspektivet (Skolverket, 2011a; Liberg, 2006). I 

en undervisning, där det finns en explicit tanke om att arbeta i den närmaste 

utvecklingszonen, ställs krav på läraren när det gäller att bedöma vilken sorts stöttning eleven 

behöver för att kunna genomföra en uppgift. Det gäller då att läraren har lika höga 

förväntningar på alla elever och inte förenklar uppgifter för de elever som inte behärskar 

skolspråket (Gibbons, 2013). En lärare som medvetet använder sig av språklig stöttning kan 

till exempel arbeta med ämnesspecifika begrepp, ställa frågor som är öppna, ge både visuellt 

och taktilt stöd samt ge möjlighet till att studera olika sorters texter. I ett utvidgat textbegrepp 

kan detta även innebära att läraren använder sig av multimodala undervisningsmetoder, som 

film, muntlig information via teknik, dans och bild. Läraren ger eleverna möjlighet att 

använda nya ämnesspecifika begrepp genom att formulera dem i text. I den språkliga 

stöttningen är interaktionen av stor vikt. Det är i ett socialt och meningsfullt sammanhang som 

språket utvecklas (Hajer & Meestringa, 2012). I dessa sammanhang är det viktigt att läraren 

kan aktivera elevernas förförståelse samt bygga en förförståelse hos de elever som saknar 

denna. Detta görs i interaktion (Gibbons, 2013). Det är inte bara läraren som ska vara 

medveten om den språkliga dimensionen av lärandet. Eleverna måste också vara medvetna 

om sitt lärande och om hur deras språk kan utvecklas (Hajer & Meestringa, 2012). Ett sätt att 

göra eleverna medvetna om de språkliga genrerna i ämnet är att stötta genom cirkelmodellen. 

Denna modell utvecklades i Australien under 1990-talet och har sedan spridits, bland annat av 

Pauline Gibbons (2013). Modellens syfte är att stötta skriftspråksutvecklingen och den bygger 

på fyra faser som var och en har ett eget undervisningssyfte. Dessa faser är: Bygga upp 

kunskap om ämnesområdet, Studera texter inom genren för att få förebilder, Skriva en 

gemensam text och Skriva en individuell text (Gibbons, 2013 s. 103).  

En avgränsning i denna uppsats är att vi enbart studerar lärarnas roll i so-undervisningen. I 

och med detta ses språklig stöttning som det stöd som en lärare kan ge till en elev. Vi är 

medvetna om att elever kan stötta varandra men i denna uppsats studeras inte detta. Språklig 

stöttning kan vara av två slag. Dels finns den stöttning som behövs här och nu och dels finns 
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den framåtsträvande stöttningen som har till syfte att stötta eleverna mot att nå kursplanens 

mål. Genom att stötta eleverna till att arbeta i den närmaste utvecklingszonen tänjs gränserna 

och kunskapsutveckling i interaktion blir möjlig. 

2.5 Flerspråkighet 

I inledningen till boken Flerspråkighet, identitet och lärande, beskriver Nigel Musk och Åsa 

Wedin (2010) att Tove Skutnabb-Kangas tagit fram fyra kriterier för vad som betecknar 

flerspråkighet. Dessa är: ursprung, kompetens, funktion och attityder. Ursprung innebär att 

personen tillägnat sig två eller flera språk av infödda språkanvändare. Kompetens beskriver på 

vilken nivå personen behärskar språken. Funktion handlar om på vilket sätt personen 

använder sina språk i vardagen. Attityder speglar hur personen själv identifierar sig med 

språken men även hur andra i omgivningen identifierar personen genom språken (Musk & 

Wedin, 2010). 

Döva barn och barn med hörselnedsättning ingår också i gruppen flerspråkiga. I många fall 

har de teckenspråk som sitt förstaspråk och skriven svenska som sitt andraspråk. Många döva 

barn och barn med hörselnedsättning utvecklar, på samma sätt som hörande flerspråkiga barn, 

två eller flera språk (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2012).  

I Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b) 

står att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången specialskola kan använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.” (Skolverket, 2011b s. 15). 

Vidare framgår att ”Specialskolans mål är därutöver att varje döv eller hörselskadad elev 

utvecklar sin förmåga att använda sig av teckenspråk på ett rikt och nyanserat sätt.” 

(Skolverket, 2011b s. 16). Genom ovanstående citat blir det tydligt att ett mål för 

specialskolans elever är att de ska bli flerspråkiga. 

Det finns likheter och skillnader mellan talande flerspråkiga individer och tecknande 

flerspråkiga individer. Likheter är att de båda grupperna utvecklat olika nivåer av sina språk 

och att de använder språken olika beroende på situation och de personer som finns i den 

aktuella situationen. Skillnader mellan grupperna är att tecknande personer förblir tvåspråkiga 

livet igenom (Grosjean, 2010). De kommer alltid att vara i behov av både teckenspråk och 

skriven svenska. En annan skillnad som beskrivs av Molander, Halldén och Lindahl (2010) är 

att döva barn och barn med hörselnedsättning i de flesta fall får språk senare än flerspråkiga 

hörande barn. När det gäller döva barn, har de i 95 % av fallen hörande föräldrar som inte kan 

teckenspråk vid barnets födelse. Föräldrarna får lära sig teckenspråk efter att barnet är fött. 
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Det tar tid att tillägna sig språket och språkutvecklingen blir därmed försenad från start. Jim 

Cummins (2011) hävdar att döva barn i många fall inte delar förstaspråk med sina föräldrar 

vilket leder till att de inte får den naturliga begreppsutvecklingen som genom ett gemensamt 

förstaspråk sker i hemmet. Cummins (2011) poängterar vidare att tillgången till språk under 

den tidiga uppväxten påverkar möjlighet till språkutveckling livet igenom. Han förklarar att 

barn som får ett knapphändigt språk under uppväxten, detta gäller både tal och teckenspråk, 

har svårt att få en åldersadekvat språkutveckling och kommer i de flesta fall aldrig nå upp till 

förstaspråksnivå i något av sina språk. Allard & Wedin (2014) tar upp vikten av att föräldrar 

till döva barn verkligen vill lära sig teckenspråk. Även de understryker att det är avgörande 

för barnets språkutveckling. Dammeyer (2014) sällar sig till skaran forskare som poängterar 

vikten av döva barns tidiga exponering för teckenspråk. Han menar att döva barn som tidigt 

får teckenspråk av döva föräldrar, generellt också blir bättre läsare. Teckenspråksförmågan 

ses på så sätt som en förutsättning för att kunna utveckla en god literacyförmåga. Vikten av ett 

tidigt språk för att utvecklas åldersadekvat ser vi som en likhet mellan grupperna talande 

flerspråkiga och teckenspråkiga flerspråkiga. Kenneth Hyltenstam (2007) menar att det är 

viktigt att ha ett utvecklat förstaspråk för att kunna ta till sig andraspråket. Om ett barn har 

förståelsen av ett begrepp på sitt förstaspråk är det lättare att lära sig begreppet på ett nytt 

språk. 

Idag kan det vara svårt att veta vilket som är döva barns förstaspråk. Detsamma gäller för barn 

med grava hörselnedsättningar. En anledning till detta kan vara att de flesta döva barn idag 

opererar in cochleaimplantat (CI) och i och med detta får de möjlighet att utveckla talspråk. 

Att förutsätta att döva barn och barn med hörselnedsättning utvecklar sina två språk skilda 

från varandra ger inte rätt bild av deras språkutveckling. Rättvisare är att tala om en 

multimodal språkutveckling, där olika modaliteter samverkar (Allard & Wedin, 2014). Ofelia 

Garcia och Debra Cole (2014) benämner detta som dynamisk tvåspråkighet eller 

translanguaging. De menar att alla de språk som individen har tillgång till bidrar till hur 

individen kan uttrycka sig och ger möjlighet till att låna in ett begrepp från ett språk till ett 

annat.  

I detta examensarbete ses flerspråkighet som en möjlighet att kunna använda sig av fler än ett 

språk. Vi ser inte att språken måste kunna behärskas på lika hög nivå för att individen ska 

kunna kallas flerspråkig. De olika språken används i olika kontexter och de ger individen 

möjlighet att genom kommunikation skapa meningsfulla sammanhang, vilket är av stor 

betydelse inom det sociokulturella perspektivet. Språken kan samverka och utveckla varandra. 
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Detta kallas multimodal språkutveckling eller translanguaging. Det handlar om att använda 

alla de språk och uttryckssätt man har för att skapa förståelse och utveckla kunskaper. I denna 

uppsats går begreppet tvåspråkighet in under begreppet flerspråkighet. Vi skriver 

genomgående flerspråkig eftersom vi tycker att tvåspråkighet som begrepp är för snävt. Enligt 

Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b) 

ska specialskolans elever bli flerspråkiga, genom att utveckla både teckenspråk samt talad och 

skriven svenska. Därutöver tillkommer språk som engelska och moderna språk.  

3 Tidigare forskning 
Syftet med vår undersökning är att belysa språkinriktad undervisning på specialskolan, ur ett 

lärarperspektiv. Befintlig forskning om döva elever och elever med hörselnedsättning när det 

gäller detta område saknas. Med anledning av detta har vi valt att dela upp presentationen av 

tidigare forskning i två delar. Den första delen i forskningspresentationen kommer att 

fokusera på flerspråkighet och språkinriktad undervisning. Som vi beskrivit i föregående 

avsnitt, kan döva elever och elever med hörselnedsättning ingå i gruppen flerspråkiga, då 

teckenspråket i många fall är deras förstaspråk. Den andra delen i vår forskningspresentation 

berör forskning om undervisning av elever med dövhet eller hörselnedsättning. Även om 

denna forskning inte direkt handlar om vårt undersökningsområde så har vi funnit 

beröringspunkter. Genom vår presentation av tidigare forskning vill vi vetenskapligt förankra 

vår studie. 

3.1  Sökord 

Följande sökord har använts då vi sökt relevant forskning till vår studie: språkinriktad 

undervisning, ämnesspråk, vardagsspråk, skolspråk, genrepedagogik, registerteori, 

andraspråksinlärare/second language learners, stöttning/scaffolding, literacy, bilingual 

education, sociokulturellt perspektiv, undervisning av elever med dövhet och 

hörselnedsättning/education of deaf and hard of hearing, språkutveckling/language 

development, språkförståelse och ordförståelse. De databaser som använts när vi sökt är: 

Summon, ERIC och Libris. 

3.2 Forskning om flerspråkighet och språkinriktad undervisning 

Mariana Sellgren (2011) undersöker, i sin licentiatavhandling Den dubbla uppgiften. 

Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO, hur tvåspråkiga 

elever tillägnar sig skolans undervisningsspråk genom undervisning inspirerad av australisk 

genrepedagogik. Australisk genrepedagogik inriktar sig på språkliga dimensioner i de texter 
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som används i skolan. Centrala tankar är att undervisningen ska ha en explicit tanke på 

språkets meningsskapande roll samt att social interaktion och språklig stöttning är av stor vikt 

för att nå goda resultat (Sellgren, 2011). Sellgren (2011) tar avstamp i tanken att skolspråket 

är svårt att tillägna sig för andraspråkselever. Andraspråkselever står inför en dubbel uppgift 

då de ska förstå den genre som undervisningen består av, samtidigt som de ska tillägna sig 

ämneskunskaper genom genren. Det är just denna dubbla uppgift som licentiatavhandlingens 

titel syftar på. Som utgångspunkt för sin undersökning använder sig Sellgren (2011) av 

Gibbons cirkelmodell som är en form av språklig stöttning där elever får ta del av 

skrivmodeller och därefter konstruera text gemensamt, för att sedan kunna skriva på egen 

hand. Sellgren (2011) gör sin undersökning i årskurs 6 och i ämnet geografi. Hon lyfter fram 

Hallidays registerteori för att tydligt visa hur skolspråk och vardagsspråk skiljer sig åt. I sin 

forskning kommer Sellgren (2011) fram till att elever tillägnar sig skolspråk genom 

interaktion med andra. Detta märks tydligast när klassen har smågruppsarbete då Sellgren 

(2011) tydligt kan se att eleverna i muntlig kommunikation använder sig av ett vardagligt, 

konkret, språkligt register för att sedan i den skrivna texten använda sig av ett abstrakt 

skolspråk. 

Sylvia Read, Melanie Landon-Hays och Alicia Martin-Rivas (2014) har undersökt elevers 

arbete med att skriva argumenterande text. Undersökningen genomfördes i en årskurs 4. Den 

undervisningsmodell som användes av lärarna i klassen kallas IMSCI. Detta står för inquiry, 

modeling, shared writing, collaborative writing, independent writing och kan jämföras med 

Gibbons cirkelmodell, som även Sellgren (2011) utgick ifrån i sin undersökning. De tre 

amerikanska forskarna Read, Landon-Hays och Martin-Rivas (2014) har funnit att lärarnas 

stöttning i form av modellering samt gemensamt skrivande i klassen är effektiva strategier för 

att utveckla elevernas förmåga att skriva argumenterande text. Forskarna poängterar vikten av 

att lärarna låter eleverna vara delaktiga i processen så att de kan ta gradvis större ansvar för 

sitt lärande.  

Även Youb Kim (2010), beskriver hur viktigt det är att eleverna är delaktiga och medvetna 

om sitt lärande. I artikeln Scaffolding Through Questions in Upper Elementary ELL Learning, 

beskrivs hur lärare kan stötta andraspråkselevers språkutveckling genom att ställa olika typer 

av frågor. I undersökningen som ligger till grund för artikeln har man tittat på vilken typ av 

frågor framgångsrika lärare ställer i klassrumsdiskussioner och vilken funktion de har. Kim 

(2010) menar att lärare bör kunna konstruera frågor som får andraspråkseleverna att fundera 

över lingvistik och begrepp. Lärare behöver kunna ställa rätt typ av frågor för att möta 
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elevernas tanke- och språkförmågor. För att kunna göra detta måste läraren vara medveten om 

varför den ställer vissa frågor samt veta mot vilket mål frågorna ska leda eleverna. 

Undersökningen visar att tre typer av frågor användes av lärarna; handledande frågor, 

underlättande frågor och samarbetsfrågor. De handledande frågorna användes för att göra 

eleverna medvetna om vilka mål de skulle nå och hur de skulle ta sig dit. De underlättande 

frågorna hade till syfte att göra eleverna medvetna om språket. Samarbetsfrågorna ställdes 

för att eleverna i diskussioner skulle bygga upp språket tillsammans, genom att delge varandra 

personliga erfarenheter. Kim (2010) har observerat sambandet mellan lärares frågor och 

elevernas vilja att använda sin växande språkförmåga för att vara delaktiga i klassen och 

kunna uttrycka sina tankar och känslor. Liksom att läraren är medveten om hur språk- och 

kunskapsutveckling stöttas genom rätt typ av frågor behöver eleverna vara medvetna om hur 

frågorna stöttar deras kunskapsutveckling. Det handlar om metakognition och tillsammans 

sätter lärare och elever upp medvetna mål för undervisningen. Eleverna blir därmed 

engagerade i lärprocessen och tar ett eget ansvar. I resultaten kan man se att eleverna efter ett 

år tagit efter lärarens sätt att ställa frågor. I klassrumsdiskussioner ställde de samma typ av 

frågor till sina kamrater, som läraren gjort. Läraren blir på detta sätt en språklig modell. 

Resultaten visar också att språk lärs bäst i meningsfulla sammanhang och i interaktion. Man 

kunde också se att stöttning i form av lärares frågor gjorde elever med engelska som 

andraspråk, mer delaktiga i klassrumsaktiviteter samt hade en positiv effekt på språklärandet 

(Kim, 2010). 

Inger Gröning (2006) beskriver i del III i sin doktorsavhandling Språk, interaktion och 

lärande i mångfaldens skola, att flerspråkiga elever har svårt att tillägna sig skolspråket i den 

svenska skolan. Detta nämner även Sellgren (2011). Liksom Sellgren (2011) har Gröning 

(2006) studerat smågruppsaktiviteter inom so-ämnet och hennes undersökning har 

gemensamma språkliga problemlösningsprocesser som fokus. En annan likhet i 

avhandlingarna är att båda har ett sociokulturellt perspektiv och det är elevernas interaktion 

som belyses. Gröning (2006) har studerat elever i skolår 4-5. Hälften av eleverna bestod av 

andraspråkselever och hälften av elever med svenska som förstaspråk. Genom att studera 

elevernas smågruppssamtal vill Gröning (2006) få förståelse för elevernas språkliga lärande. 

Hon har undersökt elevernas interaktion genom att videofilma. Därefter har hon valt ut och 

analyserat språkrelaterade episoder, med hjälp av samtalsanalys (CA), vilket är ett 

analysperspektiv som innefattar användning av språket och socialt samspel. Gröning (2006) 

beskriver språkrelaterade episoder som tillfällen när eleverna frågar varandra om betydelser, 
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hjälper varandra med formuleringar eller rättar varandras bidrag i interaktionen. Studien visar 

att andraspråkselever är aktiva och tar initiativ till att skapa förståelse för uppgifter. Eleverna i 

studien diskuterade ämnesspecifika ord och skriftspråkliga formuleringar för att kunna 

genomföra uppgiften med förståelse. Liksom i Sellgrens (2011) forskning, är en slutsats att 

elever kan vara språkliga resurser för varandra för att utveckla skolspråk. 

I artikeln Mediating Language Learning: Teacher Interactions With ESL Students in a 

Content-Based Classroom, menar Pauline Gibbons (2003) att lärare kan stötta elever så att de 

kan gå från ett vardagligt språk med en vardaglig förståelse av NO till ett mer abstrakt 

skolspråk med en mer specialiserad, abstrakt ämnesförståelse. Gibbons (2003) beskriver att 

två kriterier, för att hjälp ska kunna kallas stöttning, är att eleven kan utföra en uppgift med 

lärarens stöd och att det finns bevis för att eleven har nått en ny nivå av självständighet efter 

stöttning från läraren. Lärarens mål måste vara att lämna över kunskap och kontroll till 

eleverna. Genom att läraren omformulerar det eleven säger, ger signaler om att eleven 

behöver förtydliga sig till exempel genom att ställa frågor eller genom att läraren visar 

eleverna hur de kan uttrycka sig mer abstrakt på ett språk som är självbärande, kan eleverna 

utveckla ett skolspråk. Denna studie undersöker hur språklärande medieras genom det språk 

som används i interaktionen mellan lärare och elever. Gibbons (2003) förklarar att eleverna 

rör sig mellan register, från vardagligt konkret tal till tekniskt abstrakt skriftspråk. Detta sker 

genom att läraren explicit stöttar eleverna med det språk som de senare förväntas använda 

själva. Stöttningen ligger inom den närmaste utvecklingszonen. Språket ser olika ut i olika 

kontexter. Hur språket ska se ut i en viss kontext bestäms av vad man talar eller skriver om 

(field), relationen mellan talarna eller skribenten och läsaren (tenor) samt om språket är talat 

eller skrivet (mode). Studien visar att lärarna kunde stötta eleverna i att bygga broar mellan 

den vardagliga och ämnesspecifika diskursen. Genom lärarens mediering utvecklades 

elevernas språk. Gibbons (2003) menar vidare att många lärare stöttar sina elever på just detta 

sätt, genom att bygga broar mellan vardagsspråk och skolspråk. Dock är strategin i många fall 

omedveten och oreflekterad hos lärarna. Genom att medvetandegöra och verbalisera denna 

tysta kunskap kan lärarna få en större förståelse för vad effektiv och explicit stöttning kan 

göra för att elever ska kunna tillägna sig både språk och kunskaper med djup förståelse, i ett 

ämne.    

Precis som Sellgren (2011), Gröning (2006) och Gibbons (2003) lyfter även Åsa Wedin 

(2011) fram begreppen vardagsspråk och skolspråk. Wedin (2011) menar att talet är centralt 

för lärande, speciellt för yngre elever som inte kan läsa och skriva så mycket att de kan ta till 
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sig kunskaper den vägen. Den muntliga interaktionen mellan lärare och elever är därför viktig 

för språkutvecklingen och fungerar som en bro till det kunskapsrelaterade språk som finns i 

skolan. Samma tanke om brobyggandet finner vi hos Gibbons (2003). Lärarna i Wedins 

(2011) studie förenklar dock både språk och kunskapsinnehåll vilket leder till sämre 

möjligheter för språkligt brobyggande mellan vardagsspråk och skolspråk. 

I forskningsöversikten Scaffolded Reading Instruction of Content-Area Texts av Douglas 

Fisher och Nancy Frey (2014) har författarna funnit forskning som visar att elever lär sig mer 

när de undervisas med texter som ligger över deras läsförmåga. Då det fortfarande är vanligt 

att man i skolan nivåanpassar texter, finner Fisher och Frey (2014) det viktigt att visa på den 

forskning som står i motsats till detta. De hänvisar till Alfred Tatum som under en konferens i 

Michigan 2013 deklarerade att ” nivåanpassade texter leder till nivåanpassade liv” (Fisher & 

Frey, 2014, s. 347, vår översättning). Fisher och Frey (2014) menar att istället för att ge för 

enkla, nivåanpassade texter ska läraren stötta elevernas läsning, vilket även Wedin (2011) 

menar då hon beskriver att det är svårt att bygga ett utvecklat skolspråk om man förenklar 

språket. Fisher och Frey (2014) beskriver att genom rätt stöttning kan elever läsa texter som 

ligger ovanför deras läsförmåga. En form av stöttning är att läraren tänker högt om texten så 

att eleverna får en modell för hur de kan tillägna sig nya ord, förstå textens struktur och lära 

sig läsförståelsestrategier. En annan form av stöttning är närläsning i smågrupper, där läraren 

finns med och ger strategier för att läsa och förstå text. Syftet är att ge eleverna verktyg och 

vana att ta sig an texter på detta sätt. Fisher och Frey (2014) drar paralleller till Vygotskij och 

syftar på den närmaste utvecklingszonen när de beskriver hur elever kan tänja på sina 

språkliga gränser genom att läraren använder stöttande läsning som undervisningsform. 

3.2.1 Sammanfattning av forskning om flerspråkighet och språkinriktad undervisning 

Som en röd tråd genom vårt avsnitt om tidigare forskning om flerspråkighet och språkinriktad 

undervisning, löper tanken om att språklig stöttning, av olika slag, ger elever möjlighet att 

bygga broar mellan vardagsspråk och skolspråk. Något som också lyser igenom i forskningen 

är betydelsen av meningsfulla sammanhang och interaktion för att utveckla elevers språk. 

Detta är centrala tankar i ett sociokulturellt perspektiv. En annan aspekt som representeras i 

forskningen och som vi finner i det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs tanke om 

stöttning till den närmaste utvecklingszonen. Här visar forskningen på vikten av att inte 

förenkla språk eller texter, då detta får konsekvensen att eleverna inte kan utveckla skolspråk 

(Wedin, 2011; Fisher & Frey, 2014). I vår undersökning har vi valt att fokusera på lärarens 

roll när det gäller stöttning och förståelse av ämnesspråket i so. Vi har ändå valt att redovisa 
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forskning av Sellgren (2011) och Gröning (2006) som fokuserar på elevernas roll när det 

gäller stöttning. Vi har olika undersökningsperspektiv men finner ovan beskrivna forskning 

som relevant i detta sammanhang, då man inte kan bortse från lärarens roll i undervisningen. 

Även om Sellgren (2011) och Gröning (2006) inte belyser lärarens arbete i första hand så 

uppkommer inte undervisningen av sig själv och avhandlingarnas resultat berör området 

språkinriktad undervisning.  

3.3 Forskning om undervisning av elever med dövhet eller 

hörselnedsättning 

Karin Allard (2013) beskriver i sin doktorsavhandling Varför gör de på detta viset? 

Kommunikativa praktiker i flerspråkig språkundervisning med svenskt teckenspråk som 

medierande redskap, att den forskning som finns när det gäller språkutveckling hos barn med 

dövhet eller hörselnedsättning, i första hand är inriktad på språk och lärande ur medicinska, 

psykologiska och specialpedagogiska perspektiv. Allard (2013) menar att den forskning som 

finns om klassrumsmiljöer för elever med dövhet eller hörselnedsättning är studier som 

handlar om döva barns lärande utifrån olika intresseområden som till exempel 

begreppsförståelse i matematik eller att lära sig läsa och skriva i förskolan genom 

undervisning på svenskt teckenspråk. De båda avhandlingar Allard (2013) syftar på är Döva 

barns begreppsbildning i matematik av Elsa Foisack (2003) samt Skriftspråkande döva barn: 

en studie om skriftspråkigt lärande i förskola och skola av Carin Roos (2004). Vi har liksom 

Allard (2013) funnit det svårt att hitta forskning kopplat till vårt område, när det gäller elever 

med dövhet eller hörselnedsättning. Dock har vi, liksom Allard (2013), funnit 

beröringspunkter mellan forskningen vi presenterar och vår undersökning.  

Allard (2013) har i sin forskning undersökt hur undervisning i engelska och spanska går till på 

en specialskola för elever med dövhet eller hörselnedsättning. Hon har utgått från ett 

sociokulturellt perspektiv och studerat den språkliga interaktionen mellan elever och lärare 

samt mellan elever. Teckenspråket ses i undersökningen som ett medierande verktyg och en 

aspekt i avhandlingen blir att se hur eleverna med språkets hjälp får möjlighet att bli aktörer i 

ett flerspråkigt Europa. I sina resultat beskriver Allard (2013) att eleverna på specialskolan 

inte får möjlighet att utveckla sina kommunikativa förmågor i språk på det sätt som man kan 

läsa i kursplanerna. Hon förklarar att språkundervisningen oftast är starkt lärarstyrd och har en 

IRE-struktur där läraren ställer frågan (initiativ), eleverna ger svaret (respons) och därefter 

värderar läraren svaret (evaluering). Språkundervisningen fokuserar på att träna ordförståelse 

och den sker på svenskt teckenspråk vilket gör att eleverna inte får möjlighet att använda sina 
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språkliga färdigheter i engelska och moderna språk på ett kommunikativt sätt i interaktion 

med varandra. En förklaring till resultaten kan vara att förväntningarna på elever med dövhet 

eller hörselnedsättning är låga hos lärarna på specialskolan. Allard (2013) menar att en 

konsekvens av de låga förväntningarna är att eleverna på grund av den sociala praktiken, som 

språkundervisningen utgör, inte når kursplanernas mål om kommunikativa färdigheter.  

Låga förväntningar på döva barn och barn med hörselnedsättning behandlar även Roos 

(2004). Hon har undersökt hur barn i förskole- och tidiga skolåren interagerar och skapar 

mening kring skriftspråket. Under två år har hon följt sex döva barn i deras aktiviteter kring 

texter. Barnen är i en teckenspråkig miljö, vilket Roos (2004) menar är en förutsättning för att 

de ska utveckla en skriftspråklig kompetens. Roos (2004) beskriver att det inte finns något 

utrymme för diskussioner om språk under de två år hon följt barnen. Det finns inga tillfällen 

för metaspråkliga samtal om hur språket i svenska och teckenspråk är uppbyggt. I Roos 

(2004) forskning framkommer att barnen, när de börjar första klass, inte känner till betydelsen 

av begreppet svenska. Inte heller har de begrepp som bokstav, ord och mening klart för sig. 

Hon har även sett att de vuxna som arbetar runt barnen förmedlar en bild av att svenska är 

svårt och när de jobbar med texter uppmanas inte barnen att söka betydelse i det de läser utan 

de läser ord för ord vilket gör att de inte förstår det de läser. Liksom Allard (2013) ser Roos 

som förklaring till detta, att pedagogerna har låga förväntningar på barnen med dövhet och 

hörselnedsättning. Roos (2004) konstaterar att de barn som har flera olika strategier för att 

läsa och minnas ord har lättare att läsa och förstå svenska ord. Strategier som Roos (2004) såg 

barnen använda var att ljuda, använda handalfabet eller munrörelser. 

I en dansk undersökning gjord av Jesper Dammeyer (2014) undersöktes literacyförmågor hos 

elever med dövhet, hörselnedsättning eller CI (cochleaimplantat). Syftet med studien var att 

utvärdera tvåspråkig undervisning och därefter utvärdera faktorer som kan förklara 

literacyförmågor. Det finns enligt Dammeyer (2014) två huvudområden när det gäller att 

utveckla literacyförmågan. Dels är det den fonologiska medvetenheten och dels den generella 

språkförmågan. Liksom i Roos (2004) studie, fann Dammeyer (2014) att strategier i form av 

att använda handalfabet och kunskap om bokstavsljud var gynnsamma för literacyförmågan 

hos denna elevgrupp. En annan slutsats som Dammeyer (2014) drar är att ett tidigt förstaspråk 

är gynnsamt för att få en åldersadekvat språkutveckling.  

Liksom Roos (2004) och Dammeyer (2014) har Annalene van Staden (2013), i sin forskning 

kommit fram till vikten av att döva elever och elever med hörselnedsättning kan använda sig 
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av olika strategier när det gäller att tillägna sig språk. Van Staden (2013) har gjort en studie på 

64 döva elever i åldrarna 6 till 12 år. Hälften av eleverna i studien fick vanlig undervisning 

och hälften ingick i en försöksgrupp där läsundervisningen fokuserade på att utöka elevernas 

ordförråd, ordmobilisering och att ge eleverna tillgång till kognitiva och metakognitiva 

läsförståelsestrategier. Strategierna handlade om att förutspå texten samt ställa frågor till den. 

Vidare skulle eleverna skapa sig inre bilder av texten och kunna sammanfatta den. I resultaten 

framgår att försöksgruppen hade utökat sin läsförmåga på alla områden jämfört med 

kontrollgruppen. Van Staden (2013) fann även att eleverna genom att använda olika sinnen 

utvecklade ordförrådet. Denna forskning stödjer annan forskning som säger att teckenspråket 

kan fungera som ett medierande redskap genom att utgöra en bro mellan den fysiska 

upplevelsen av ordet och den abstrakta ordbilden. Van Staden (2013) menar att teckenspråket 

i sig självt inte stöttar läsförmågan men genom att knyta teckenspråket till skrift kan 

teckenspråket stötta läsning och skrivning. En annan slutsats av denna forskning är att läraren 

har en viktig roll i att skapa meningsfulla sammanhang för lärande. 

Lärarens roll betonas även av Mark Marschark och Harry Knoors (2012) som i sin 

forskningsöversikt Educating Deaf Children: Language, Cognition, and Learning menar att 

undervisningen måste utgå från det som är specifikt med att vara döv eller att ha en 

hörselnedsättning. Det kan handla om att läraren förstår elevgruppens styrkor och behov. 

Författarna tar bland annat upp det visuella sinnet och beskriver att det har tränats hos denna 

grupp och därför blivit extra känsligt. En medveten lärare drar nytta av detta genom att stötta 

undervisningen med bilder men läraren är även medveten om att för mycket visuell 

information kan vara störande då det perifera synfältet generellt är väldigt utvecklat hos 

elevgruppen. Liksom Allard (2013) och Roos (2004) beskriver Marschark och Knoors (2012) 

tanken om för låga förväntningar från lärarna när det gäller denna elevgrupp. De förklarar att 

lärare inte förstår det specifika med att vara döv. Författarna beskriver det som att döva barn 

inte är hörande barn som inte hör, utan de har andra förmågor och styrkor som läraren måste 

förstå och använda i undervisningen. Detta kräver en annan form av undervisning. I många 

fall har inte lärarna denna kunskap om gruppen och istället för att ta till vara på de förmågor 

som är starka hos eleverna och dra nytta av dem i undervisningen, ställer läraren för låga krav 

på eleverna vilket medför sämre resultat. Stöttning i form av tankekartor eller diagram kan 

stötta lärandet hos barn med dövhet eller hörselnedsättning men bara om den används 

medvetet av både lärare och elever (Marschark & Knoors, 2012). 
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3.3.1 Sammanfattning av forskning om elever med dövhet eller hörselnedsättning 

En återkommande aspekt, i forskningen som handlar om undervisning av elever med dövhet 

eller hörselnedsättning är att lärarnas förväntningar på denna elevgrupp är låga. Allard (2013) 

beskriver att konsekvenserna av dessa låga förväntningar kan bli att undervisningsnivån 

sänks, vilket gör att eleverna inte ens får chans att nå målen i kursplanen. Roos (2004) menar 

att skolpersonalens låga förväntningar på eleverna leder till att eleverna inte får delta i 

metaspråkliga samtal i svenska och teckenspråk. Dessa samtal behövs för att eleverna ska 

kunna lära sig läsa och skriva. En annan återkommande infallsvinkel i denna forskning är 

vikten av tidigt förstaspråk hos barn med dövhet eller hörselnedsättning vilket i förlängningen 

ger barnen tillgång till olika strategier för språk-, läs- och skrivutveckling. En extra viktig roll, 

för att ge eleverna dessa literacyförmågor, har läraren. Forskningen betonar lärarens betydelse 

när det gäller att skapa meningsfulla sammanhang, men också vikten av att läraren förstår vad 

det innebär att vara döv eller att ha en hörselnedsättning. 

4 Teoretisk utgångspunkt 
Nedan ges en beskrivning av det sociokulturella perspektivet som är den teoretiska 

utgångspunkten för vårt examensarbete. Detta perspektiv har kommit till genom Vygotskijs 

forskning och beskriver miljöns betydelse för individens utveckling (Gibbons, 2013). 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv hör språk, tänkande och kunskapsutveckling nära samman 

(Skolverket, 2011a). En individs utveckling ses som en social process, vi utvecklas i samspel 

med andra, i olika sociala sammanhang (Gibbons, 2013). Säljö (2000) menar att själva 

grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är det samspel som sker mellan gruppen och 

individen. Genom interaktion och kommunikation med andra tillägnar sig individen kunskap. 

Med andra ord är kunskap inte något som bara finns inom individen utan kunskap är istället 

något som finns mellan människor och den utvecklas genom socialt samspel. På detta sätt är 

interaktionen kunskapens kärna (Säljö, 2000, 2011).  

Inger Lindberg (2006) skriver att Vygotskij framhöll språkets viktiga roll vid 

kunskapsutveckling. Genom språket kan människan konstruera och förstå världen. På så sätt 

hör språk och tanke ihop (Lindberg, 2006). I ett sociokulturellt perspektiv ses kommunikation 

och språkanvändning som den viktigaste länken mellan individens inre tänkande och 

gruppens sociala samspel. I ett socialt samspel kan individen via språket ta in andras tankar, 

kunskaper och föreställningar om omvärlden. Detta kallas att individen approprierar kunskap 
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(Säljö, 2000). När det gäller lärande och utveckling inom det sociokulturella perspektivet, ses 

kunskaper som till exempel att läsa, att skriva och att tänka abstrakt som kulturella förmågor, 

det vill säga förmågor som utvecklats i det sociala sammanhang (den kultur) som individen 

befinner sig i. Lärande och utveckling handlar om hur individer approprierar medierande 

verktyg (Säljö, 2010). Mediering är centralt inom det sociokulturella perspektivet och innebär 

att verkligheten förmedlas till oss via språkliga eller fysiska verktyg, så kallade artefakter. 

Språkliga verktyg kan till exempel handla om tal, bokstäver, siffror men också tecken i 

teckenspråk. Teckenspråk har med andra ord samma medierande funktion som talat eller 

skrivet språk. Fysiska verktyg kan vara till exempel en mobiltelefon, ett tangentbord eller en 

spade. De språkliga och fysiska verktygen hör ihop och är beroende av varandra. De kan då 

ses som kulturella verktyg (Säljö, 2000, 2010). Ett exempel på detta är att individen, för att 

kunna använda mobiltelefonens sms-funktion, måste ha kunskap om bokstäver och språk. 

Säljö (2005) poängterar att de kulturella verktygen har stor betydelse för vårt kollektiva 

lärande. Genom dem kan individen tillägna sig de erfarenheter som finns i samhället (Säljö, 

2005).  

Roger Säljö (2000, 2005, 2011) beskriver att det lärande som sker i skolan kan kallas 

institutionaliserat lärande. Av tradition har detta lärande byggt på lärardominans och IRE-

struktur när det gäller kommunikationen. I institutionella miljöer har lärandet en språklig 

karaktär som ofta skiljer sig från de olika språkliga sammanhang individen deltar i och är 

förtrogen med, i samhället i övrigt. På grund av detta blir det många gånger svårt för 

individen att överföra kunskap från ett sammanhang utanför skolan, till ett sammanhang i 

skolan. Institutionaliserad kunskapsförmedling ser ofta individers svårigheter att ta till sig 

skolans undervisning som inlärningssvårigheter. I ett sociokulturellt perspektiv däremot, 

kopplar man problemet till att de förklaringsformer som skolan förmedlar, skiljer sig från de 

förklaringsformer som individen möter i andra sammanhang ute i samhället. Lärande är i 

dagens samhälle inte enbart förlagt till skolan. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv finns 

lärande överallt och det sker i meningsfulla, sociala sammanhang. Dock behöver dessa 

sammanhang även finnas i skolan, där läraren har en mycket viktig roll. Läraren bör kunna 

försätta eleverna i meningsfulla sammanhang, där de genom kommunikation kan tillägna sig 

nya begreppsliga mönster (Säljö, 2000, 2005, 2011). Ulla Alexandersson (2009) hänvisar till 

Vygotskij som menar att läraren är mycket betydelsefull i lärandesituationer. Det är läraren 

som skapar en social miljö, där elever kan utvecklas i interaktion med läraren och med 

varandra. Även Säljö (2000) poängterar lärarens viktiga uppgift i att stötta eleverna i den 
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närmaste utvecklingszonen tills dess att de har approprierat de kunskaper eller medierande 

verktyg som eftersträvas, så att han eller hon kan utföra en uppgift på egen hand. Denna 

stöttning sker i interaktion och liksom att läraren stöttar elever, kan elever stötta varandra 

(Säljö, 2000). 

Då vår fulla övertygelse är att språk och kunskapsutveckling hör samman har vårt 

examensarbete en teoretisk utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Vi ansluter oss till 

ovanstående tankar om att en individs utveckling är en social process som sker genom 

interaktion och kommunikation med andra i olika sociala praktiker. I vårt examensarbete, ser 

vi de klassrum vi undersöker som sociala praktiker. I dessa praktiker ser vi språk, både 

teckenspråk och svenska, som medierande verktyg för att tillägna sig både ämnesspråk och 

ämneskunskaper. Vi har tittat på hur lärarna, i dessa sociala praktiker, använder språklig 

stöttning för att utveckla ämnesspråket hos eleverna.  

5 Metod 
Syftet med vår undersökning är att ur ett lärarperspektiv belysa språkinriktad undervisning i 

ämnet so, i mellan- och högstadieåren, på specialskolan. Mellan- och högstadieåren, omfattar 

på specialskolan, årskurserna 5-10. Då vår studie är avgränsad och omfattar tre lärare i ett 

ämne finner vi det relevant att använda metoden kvalitativ fallstudie. Martyn Denscombe 

(2009) menar att fallstudier är lämpliga att använda vid småskaliga undersökningar. I denna 

metoddel följer en beskrivning av kvalitativ fallstudie, vårt urval samt hur vi bearbetat och 

analyserat vårt datamaterial. Därefter behandlas uppsatsens tillförlitlighet, följt av en 

redovisning av hur vi tagit hänsyn till etiska aspekter. 

5.1 Kvalitativ fallstudie 

Pål Repstad (2007) menar att ett utmärkande drag för kvalitativa studier är att det finns ett 

nära förhållande mellan forskaren och de personer eller den miljö som studeras. Vidare 

beskriver han att kvalitativa metoder kännetecknas av att de går på djupet, det vill säga att 

man studerar en eller ett par miljöer som en helhet som inkluderar olika infallsvinklar. 

Dessutom är kvalitativa metoder flexibla. Detta innebär att det inte är problematiskt att 

behandla nya frågeställningar under arbetets gång (Repstad, 2007). Liksom Repstad (2007) 

beskriver Denscombe (2009) att kvalitativa studier studerar en helhet. Han benämner detta 

som ett holistiskt synsätt och poängterar att fenomen betraktas i en kontext och hänsyn tas till 

de olika infallsvinklar som finns i kontexten. 
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En fallstudie kännetecknas av att den endast fokuserar på en eller ett par 

undersökningsenheter. Ytterligare utmärkande drag för fallstudien är att den gör det möjligt 

för den som undersöker att gå på djupet och studera saker i detalj. En fördel med fallstudien är 

att den gör det möjligt att använda sig av flera olika källor, data och metoder i 

undersökningen. Observationer kan till exempel kombineras med intervjuer (Denscombe, 

2009). Att kombinera olika metoder för att samla information kallas metodtriangulering. 

Genom att använda sig av olika datainsamlingsmetoder får man ett större underlag och på så 

sätt blir tolkningen i analysen säkrare (Repstad, 2007). En fallstudie äger rum i en naturlig 

situation, som skulle ha existerat även om undersökningen inte ägt rum. I denna situation kan 

ny information och nya hypoteser uppstå som skapar ny förståelse (Denscombe, 2009).  

I vår undersökning ser vi so-ämnet som en undersökningsenhet, det vill säga fallstudiens 

inramning. Vi använder kvalitativ fallstudie för att beskriva och belysa hur språkinriktad 

undervisning i ämnet so förstås och kommer till uttryck på specialskolan. Inför vår 

undersökning genomförde vi en pilotstudie, vilket innebär att vi testade våra intervjufrågor 

samt genomförde en observation med våra frågeställningar i tankarna. Både intervju och 

observation videofilmades. Intervjun transkriberades och till observationen fördes 

fältanteckningar. Vi gick igenom detta material och fann att det var relevant att använda i 

undersökningen. Således togs beslutet att fortsätta att intervjua och observera på samma sätt. 

Genom att kombinera observation och intervju, använder vi oss av metodtriangulering. 

5.1.1 Observation 

Deltagande observation används när forskaren vill studera en naturlig miljö. Genom 

observationerna får forskaren möjlighet att på djupet sätta sig in i den situation som finns i 

den aktuella miljön. Detta leder till en djupare förståelse av de processer och sammanhang 

som ingår i miljön (Denscombe, 2009). En värdefull aspekt när det gäller observationer är att 

de ger forskaren direkt tillgång till de processer som ingår i undersökningsmiljön (Repstad, 

2007). Observation vilar på ett antagande om att det i vissa situationer är bättre att direkt 

observera med ögat vad som faktiskt sker, istället för att använda sig av det man fått berättat 

för sig genom till exempel intervjuer (Denscombe, 2009). Som observatör kan man vara mer 

eller mindre deltagande i den situation man undersöker. Birgitta Kullberg (2014) beskriver 

olika typer av deltagande observatörer. Den totala deltagaren är medlem i den miljö som 

undersöks och deltar aktivt. Den totala observatören är inte en medlem utan står utanför 

undersökningsmiljön och tittar på. En annan typ av observatör är observatör som deltagare. 

Detta innebär att observatören öppet har berättat för undersökningsdeltagarna varför han eller 
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hon finns i undersökningsmiljön. Observatören deltar inte i några aktiviteter men är på detta 

sätt ändå svagt engagerad i sammanhanget. 

I vår studie har vi genomfört deltagande observationer eftersom vi ville delta i naturliga 

undervisningssammanhang. Vi har observerat tre olika so-lärare under fem tillfällen vardera. 

Varje observation varade i 40 minuter och det var ämnet religion som observerades. Vi 

filmade observationerna samt förde fältanteckningar. Efter varje observationstillfälle renskrev 

vi våra fältanteckningar. Därefter tittade vi igenom filmen, reflekterade och gjorde tillägg till 

anteckningarna. Vid observationerna utgick vi från våra frågeställningar:  

 Vilka former av språklig stöttning används i undervisningen? 

 Hur kommer ett ämnesspråk i so till uttryck i so-undervisningen?  

En roll som total observatör, hade för oss inneburit att vi filmat lektionerna utan att själva 

vara närvarande. En fördel med detta kan vara att lärarna slappnar av mer, då vi inte finns 

med i miljön. Samtidigt hade vi, om vi valt denna observatörsroll, inte med det egna ögat 

kunnat uppleva hela det sammanhang som en lektion innebär. Vi ser att interaktionen är viktig 

att observera, för att få en fullständig bild av lärarnas undervisning. Därmed valde vi att inta 

rollen som observatör som deltagare (Kullberg, 2014). Vi har öppet redovisat varför vi ingått 

i undersökningsmiljön men vi har inte deltagit i några aktiviter i klassrummen vi besökt, på 

annat sätt än att vi observerat. Enligt Kullberg (2014) innebär det att observatören intar en 

mycket neutral roll.  

5.1.2 Intervju 

Olika former av intervjuer har olika syften. Forskningsintervjun har till syfte att producera 

kunskap. Eftersom kunskapen uppstår i interaktion mellan intervjuare och respondent, är det 

av stor vikt att intervjuaren lyckas utforma en miljö där respondenten känner sig trygg och 

bekväm (Kvale & Brinkmann, 2009). En form av forskningsintervju är den semistrukturerade 

intervjun. Kännetecknande för denna är att det finns färdiga, nerskrivna frågor inför intervjun. 

Dock är intervjuaren flexibel och behöver inte följa frågornas ordning. Dessutom accepterar 

intervjuaren att nya följdfrågor kommer till, beroende på de svar respondenten ger 

(Denscombe, 2009). En aspekt, när det gäller intervju, är att intervjusamtalet aldrig sker 

mellan likställda parter. Intervjuaren är alltid den som kontrollerar intervjusituationen, 

bestämmer intervjuns ämne samt den som kan bestämma följdfrågor. Lars Owe Dahlgren och 

Kristina Johansson (2012) menar att det är viktigt att spela in intervjuer. Detta för att 
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forskaren ska få möjlighet att kunna skriva ut intervjun i sin helhet. Detta i sin tur är viktigt 

för analysarbetet. 

I vår undersökning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Detta passade bra 

eftersom vi ville skaffa oss upplysning om lärarnas tankar om språkinriktad undervisning och 

ämnesspråket i so. För detta ändamål hade vi även kunnat använda oss av intervju i 

fokusgrupp. Denscombe (2009) förklarar att intervju i fokusgrupp handlar om en form av 

gruppintervju där interaktion har stor betydelse. Gruppen får frågeställningar inom ett ämne 

och det är gruppens gemensamma svar som blir det intressanta. I vårt val av intervjumetod 

såg vi att fokusgruppens interaktion kunde bidra till att lärarna blev påverkade av varandra i 

sina svar. Detta passade inte vår undersökning då vi var måna om att var och en av lärarna 

skulle få uttrycka sina egna tankar och prata fritt. Eftersom denna undersökning endast består 

av tre lärare fann vi det viktigt att få flera svar runt varje fråga. Vi såg en risk i att vi inte 

skulle få det om vi använde oss av fokusgrupp. Våra intervjuer är inte samtal mellan likställda 

parter, eftersom det är vi som kontrollerat intervjusituationen och därmed bestämt intervjuns 

inriktning. Vi har intervjuat tre lärare i so, var och en för sig. Intervjuerna filmades och 

transkriberades därefter av oss. Intervjufrågorna utgår från de två frågeställningarna:  

 Hur förstår lärare begreppet språkinriktad undervisning?  

 Hur beskriver lärare ämnesspråket i so?  

Intervjufrågorna finns som bilaga 3. 

5.2 Urval 

Urvalet till denna undersökning är subjektivt och består av tre lärare i so, på en specialskola 

för elever med dövhet eller hörselnedsättning, i Sverige. Ett subjektivt urval innebär att 

personerna i undersökningen har handplockats för att passa undersökningens syfte 

(Denscombe, 2009). Lärarna undervisar på mellanstadiet och högstadiet. Alla lärare har ett 

ansvar för att utveckla elevernas språk och språkutveckling hör till skolans alla ämnen, inte 

enbart till språkämnena. Varje ämne har sitt ämnesspråk och med utgångspunkt i detta 

resonemang, valde vi att studera hur lärarna i so arbetar språkinriktat för att utveckla 

ämnesspråket i so. 
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5.3 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

Vårt examensarbete är en kvalitativ fallstudie, där datainsamlingen består av deltagande 

observationer, fältanteckningar, videoinspelningar och semistrukturerade intervjuer. Då vi 

samlat in data med hjälp av olika metoder, använder vi oss av metodtriangulering. 

Sharan B Merriam (2008) poängterar att vid starten av en kvalitativ fallstudie vet 

undersökaren vilka frågeställningar han eller hon utgår ifrån. Vad undersökaren däremot inte 

vet är vilken information som kommer fram under arbetets gång och vad analysen slutligen 

kommer att visa. På grund av detta pågår datainsamling och analys parallellt (Merriam, 2008). 

Analysarbete sker på olika nivåer och det sker över tid. Under fältarbetets gång, utförs en 

första form av analys av det undersökaren ser och erfar. Därefter går analysarbetet in i en 

annan fas där det empiriska materialet bearbetas mer systematiskt (Fejes & Thornberg, 2012). 

Denscombe (2009) menar att denna djupare form av analys i den kvalitativa fallstudien, 

kännetecknas av att undersökaren letar efter mönster, teman och kategorier.  

I vår undersökning har vi gjort en första analys under tiden vi observerat och antecknat i 

klassrummet. Direkt efter dessa observationer har vi renskrivit våra fältanteckningar och detta 

blev den andra analysen. Därefter har vi gemensamt gjort en tredje analys, då vi studerat det 

inspelade materialet och kompletterat fältanteckningarna. I fjärde analysen sökte vi teman och 

mönster i våra fältanteckningar genom att läsa dem flera gånger, återgå till filmen och föra 

diskussioner. Genom detta förfaringssätt fann vi återkommande teman (komponenter av 

språkinriktad undervisning). I den femte analysen kunde vi se att olika teman (komponenter) 

hörde samman och de kom att bilda fyra olika kategorier. För att tydliggöra detta för oss 

själva använde vi fyra olika färger på överstrykningspenna när vi indelade våra teman i 

kategorier. Ytterligare analyser har kommit till i samtal, då vi har delgivit varandra våra 

tankar och iakttagelser.  

När det gäller intervjuerna har vi båda deltagit i den direkta intervjusituationen. Efter avslutad 

intervju har vi transkriberat den, för att komma närmare den intervjuades tankar. Vi har valt 

en skriftspråklig form av transkription eftersom det inte är språket i sig vi har studerat. Det 

viktigaste för oss har hela tiden varit att redovisa vad lärarna säger och inte hur de säger det. 

Dessutom underlättar det för läsaren, när citaten återges på ett skriftspråkligt sätt. Denscombe 

(2009) menar att talspråket i transkriptionerna ibland behöver rekonstrueras för att bli 

begripligt i skrift. Även citat från observationerna återges i skriftspråklig form.  
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Intervjuerna har analyserats genom en första analys vid intervjutillfället. Därefter har en andra 

analys genomförts då vi tittat igenom det inspelade materialet. I den tredje analysen 

transkriberades intervjuerna och i en fjärde analys lästes transkriptionerna igenom flera 

gånger. Vi förde samtal och återigen användes överstrykningspennor i olika färger för att 

gruppera de intervjuades svar utifrån de kategorier vi fann i observationerna. På detta sätt 

kompletterade intervjuerna det vi fann i observationerna. Både utifrån observationer och 

intervjuer, har vi i analyserna sökt efter återkommande mönster, teman och kategorier, 

kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar 

Merriam (2008) menar att induktiva resonemang är utmärkande för kvalitativa fallstudier. I en 

induktiv analys växer resultatet fram under undersökningens gång. Undersökaren letar efter 

teman och mönster i den information som kommit fram genom datainsamlingen. I denna form 

av undersökning finns inga färdiga kategorier, utan de skapas under analysprocessen. Detta 

har även kännetecknat vårt analysarbete.  

5.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

All forskning har krav på sig att hålla hög kvalitet. En undersökning måste kunna verifieras, 

för att vara trovärdig. Trovärdighet och tillförlitlighet i kvalitativa undersökningar handlar om 

att undersökaren är noggrann och systematisk (Thornberg & Fejes, 2012).  Denscombe (2009) 

beskriver fyra kriterier för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. Dessa är: validitet, 

tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. Vi har valt att nedan beskriva dessa kriterier 

och hur vi tagit hänsyn till dem i vår undersökning. 

Validitet innebär att forskaren undersökt det som från början var avsett att undersökas. Det 

handlar även om att de data som samlats in ger svar på forskningsfrågorna (Denscombe, 

2009). I denna undersökning har syfte och frågeställningar varit en grund för undersökningen. 

Med tanke på syftet har observation och intervju varit lämpliga datainsamlingsmetoder. Våra 

data har vi behandlat med noggrannhet. Vi har systematiskt gått igenom materialet i flera 

olika steg. Intervjuerna har dessutom transkriberats för att underlätta analysen.  

En undersökning ska få samma resultat oavsett vem som undersöker. Det är därför viktigt att 

forskaren noggrant beskriver sitt tillvägagångssätt. Undersökningen ska innehålla en tydlig 

redogörelse för metod, analys och beslutsfattande. Som observatör eller intervjuare blir 

forskaren nästan integrerad i datainsamlingen, därför kan detta kriterium, tillförlitlighet, vara 

svårt att uppnå (Denscombe, 2009). För att stärka tillförlitligheten i vår uppsats har vi 

noggrant beskrivit hur undersökningen gått till och hur vi analyserat vårt datamaterial. Vi har 
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alltså strävat efter att vår studie ska vara transparent. Det finns definitioner av vad begrepp 

innebär i vår uppsats och vi redogör och förklarar undersökningens olika steg. 

Generaliserbarhet innebär att undersökningens resultat ska kunna överföras till andra 

undersökningspraktiker. Genom generaliserbarhet blir resultaten universella och inte unika 

(Denscombe, 2009). I kvalitativa undersökningar finner man begreppet analytisk 

generalisering, vilket innebär att den som läser undersökningen ges möjlighet att göra en 

bedömning om resultaten från en undersökning kan överföras till en annan liknande situation 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vår undersökning syftar till att belysa språkinriktad 

undervisning i so-ämnet, ur ett lärarperspektiv på specialskolan. Generaliserbarhet i det här 

fallet handlar om att resultaten i vår undersökning skulle kunna ge samma utslag i en annan 

undersökning där språkinriktad undervisning i so ur ett lärarperspektiv på specialskolan, 

belyses.  

Forskaren ska gå in i undersökningen med ett öppet sinne. Det betyder att forskarens tidigare 

erfarenheter, förförståelse och eventuella fördomar inte får färga av sig på undersökningen. 

Detta kriterium kallas objektivitet och Denscombe (2009) menar att det är svårt och näst intill 

omöjligt att som kvalitativ forskare hålla sig helt neutral. Kvalitativa data är ett resultat av 

tolkning och i en tolkning finns alltid spår av de personer som tolkar. Forskarens jag finns på 

något sätt med i tolkningen (Denscombe, 2009). Vi har till vårt yttersta försökt att gå in i 

denna underökning med öppet sinne och utan förutfattade meningar. Dock är vi medvetna om 

att vår egen bakgrund, som anställda inom specialskolan, på något sätt kommer att färga detta 

arbete. 

5.5 Etiska aspekter 

För att forskningen ska kunna uppfylla etiska krav, måste den kunna prövas mot 

forskningsetiska principer. Vi har använt de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De finns 

presenterade i Vetenskapsrådets riktlinjer Forskningsetiska principer (2003).  

Informationskravet innebär att forskaren informerar studiens deltagare om studiens syfte. I vår 

undersökning har vi både muntligt och skriftligt informerat de deltagande lärarna (bilaga 1). 

Eleverna har vi inte studerat men de har funnits med i klassrummet, varför vi även informerat 

dem och deras vårdnadshavare skriftligt (bilaga 2). Vid första tillfället för observation 

informerade vi även eleverna muntligt. När det gäller samtyckeskravet har vi först inhämtat ett 

samtycke från skolans rektor. Därefter har de deltagande lärarna fått skriva under en blankett 
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där de ger sitt samtycke (bilaga 1). I detta samtycke framgår att lärarna deltar frivilligt i 

studien och att de när som helst kan avsluta sitt deltagande. Det är viktigt att deltagarna 

känner sig trygga med sin anonymitet. Enligt kravet på konfidentialitet är lärarna i studien 

avidentifierade och omnämns genomgående i arbetet som läraren eller lärarna. För att 

ytterligare avidentifiera lärarna i studien, har vi inte på något sätt jämfört dem med varandra. 

Skolans namn och lokalisering omnämns inte heller. Alla intervjuer och filmer har sparats på 

en extern hårddisk och förvarats inlåst. De ska efter avslutat arbete förstöras. Detsamma gäller 

för transkriberingar av intervjuer och fältanteckningar. Slutligen när det gäller 

nyttjandekravet, kommer materialet inte att spridas på annat sätt än genom vår uppsats, som 

kommer att vara tillgänglig på DiVA och som en del i FLOS-projektet. 

6 Resultat 
Syftet med denna studie är att ur ett lärarperspektiv belysa språkinriktad undervisning i ämnet 

so, i mellan- och högstadieåren, på specialskolan. Vi har därför studerat undervisningen i tre 

grupper i ämnet religion på en specialskola. Eleverna är mellan 13 och 17 år gamla. I två av 

grupperna har undervisningen handlat om världsreligionerna och framför allt kristendomens 

olika inriktningar samt judendomen. I den tredje gruppen har arbetsområdet varit etik och 

moral. Vi har observerat en lärare i taget. Ofta har de varit ensamma i klassrummet men 

ibland har de varit två eller vid något enstaka tillfälle tre lärare i klassrummet. 

Genom vårt analysarbete som har genomförts i flera steg och på olika nivåer, har vi funnit 

återkommande teman i våra observationer och intervjuer. Dessa teman har vi valt att gruppera 

i fyra olika kategorier. Inom varje kategori redovisas och grupperas olika teman, det vill säga 

olika komponenter av språkinriktad undervisning. Vissa komponenter förekommer i flera 

kategorier, eftersom de har olika syften. Ett exempel på detta är visuell stöttning i form av 

bilder, som återfinns i tre olika kategorier. Genom grupperingar blir redovisningen hanterbar 

och tydlig. I observationer och intervjuer har vi utgått från våra frågeställningar som är: 

 Vilka former av språklig stöttning används i undervisningen? 

 Hur kommer ett ämnesspråk i so till uttryck i so-undervisningen? 

 Hur förstår lärare begreppet språkinriktad undervisning? 

 Hur beskriver lärare ämnesspråket i so?  

Utifrån dessa frågeställningar har vi genom vår analys grupperat de komponenter av 

språkinriktad undervisning som används i undervisningen, i följande kategorier: 
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 Begreppsutveckling 

 Meningsfulla sammanhang 

 Läs- och skrivutveckling 

 Förväntningar 

I vår redovisning av resultaten indelas det vi iakttagit i observationerna i de fyra ovanstående 

kategorierna. Varje redogörelse, om var och en av de fyra kategorierna, kommer att avslutas 

med en beskrivning innehållande några citat från intervjuerna kopplat till den kategori som 

beskrivs. Avslutningsvis gör vi en sammanfattning av resultaten, där vi besvarar våra 

frågeställningar. 

6.1 Begreppsutveckling 

I språkinriktad undervisning är en explicit tanke på utveckling av ämnesspråk av stor vikt. En 

viktig del i denna utveckling är att eleverna får möjlighet, att genom undervisningen, tillägna 

sig begrepp som är specifika för ämnet. Dock är det inte endast de ämnesspecifika begreppen 

som eleverna behöver göra till sina. För att eleverna ska kunna ta till sig innehållet i det som 

undervisningen behandlar, behöver även ord som är vardagliga men som får en specifik 

betydelse i just det sammahang som undervisningen berör, ges en förklaring (Gibbons, 2013). 

I vår undersökning kommer stöttning mot begreppsutveckling i undervisningen framför allt 

till uttryck genom att lärarna ger muntliga förklaringar av de ämnesspecifika begreppen, 

genom teckenspråk eller talad svenska. Det förekommer även att de båda språken används 

parallellt. Vilket av dessa språk som används är beroende av vilka elever som finns i gruppen. 

Det ser på så sätt olika ut på olika lektioner. Ofta handlar begreppsutveckling i 

undervisningen om att ge en synonym till begreppet. Två citat som illustrerar detta är:  

Läraren:  Jesu lekamen, det betyder kropp. 

Läraren:  Renlärig, den rätta tron.  

 

Lärarna ger även synonymer från ett vardagligt begrepp till ett mer ämnesspecifikt begrepp. 

Ett citat som visar detta är: 

Läraren: Bild, det kallas ikon.  

 

Många gånger frågar lärarna om vad ett ämnesspecifikt begrepp betyder, dock är det ofta 

läraren själv som svarar på sin egen fråga:  

Läraren:  Apostel, vad är det? Är det någon som vet?  

Apostel är lärjunge. 
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I viss utsträckning skriver läraren upp viktiga begrepp på tavlan. Det kan då handla om 

ämnesspecifika begrepp i form av nyckelord. Ett exempel på detta är att läraren skriver upp 

ordet antisemitism och delar in det i de tre delarna anti, semit och ism. Under varje del skriver 

läraren en synonym, mot, jude och rörelse. I vissa fall kompletterar läraren nyckelordet med 

en bild på Smartboarden. Vid ett tillfälle har läraren skrivit tre begrepp på tavlan: sabbat, 

synagoga och kippa. Dessa begrepp förklaras muntligt, i detta fall på teckenspråk. Som 

komplement till detta visas bilder. Det förekommer även att begrepp repeteras och läraren 

bjuder in eleverna till diskussion runt dem. På så sätt kopplas begreppen till elevernas vardag. 

Exempel på detta är att läraren skrivit upp begreppen etik, etiskt förhållningssätt, moral, 

dubbelmoral, empati, samvete och Gyllene regeln på tavlan. Tillsammans i helklassdiskussion 

bearbetas begreppen och elevernas tankar och förståelse om dem kommer fram. Paralleller 

dras till olika händelser i samhället. Vi kopplar detta exempel till det sociokulturella 

perspektivet. Här skapas förståelse för begrepp i ett socialt och meningsfullt sammanhang. 

Genom intervjuerna blir det tydligt att begreppsutveckling är något som lärarna uppfattar som 

en kärna i språkinriktad undervisning, när det gäller so-ämnet. Citat som stödjer detta är:  

 

Läraren: Språkinriktad undervisning för mig i so, handlar väldigt mycket  

om begrepp. 

 

Läraren: I so så… i alla de här fyra olika ämnena så bombaderas man med  

olika begrepp hela tiden. 

 

Läraren: Ämnesspråk i so, det är mycket begrepp.  

 

En lärare beskriver att, när det gäller språklig stöttning, har han eller hon inte tänkt så mycket 

på vad som är stöttande men läraren säger att nyckelord är det första som dyker upp i tanken. 

Nyckelord förklaras som starka begrepp som förekommer ofta i ämnet. En annan lärare menar 

att stöttning är synonymt med att upprepa olika begrepp för att förtydliga för eleverna. En 

lärare beskriver att ämnesspråket i so är svårt för eleverna. Läraren förklarar att det beror på 

att det är ett annat språk i so-undervisningen och i ämnets läroböcker. Det är inte det språk 

som eleverna är vana vid. I so-undervisningen är det många nya begrepp och ord, som 

eleverna inte mött tidigare. Att som lärare förstå vilka begrepp eleverna kan eller inte kan, 

beskrivs som en utmaning. De ämnesspecifika begreppen är lättare att förstå att eleverna 
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kanske inte kan, medan vardagliga begrepp ibland missas av läraren. En lärare uttrycker det så 

här:  

Läraren: För det känns ändå… det är ju viktigt att alla elever hänger med  

sedan är det ju inte alltid säkert att man har koll på att alla verkligen  

hänger med. Så det är ju också en utmaning att se hur många har  

förstått det här begreppet. 

 

Att som lärare kunna knyta begreppsutveckling till elevernas vardag anses som viktigt. Det 

påpekas att det många gånger är svårt att förklara begrepp enligt ordboksperspektivet. Genom 

att hitta en anknytning till elevens vardag, kan begreppet förklars utifrån deras perspektiv 

menar en lärare. 

En av lärarna påpekar att när det gäller elever med dövhet eller hörselnedsättning, så är det 

viktigt att de får se orden i skrift:  

Läraren: För mig betyder det också, när det gäller döva elever, att man inte  

bara bokstaverar eller tecknar, utan jag försöker skriva orden på  

tavlan… viktiga ord, jag vill att de ska se orden också. 

  

6.2 Meningsfulla sammanhang 

Att skapa meningsfulla sammanhang i undervisning är enligt det sociokulturella perspektivet, 

av stor vikt för att elever ska lära sig (Säljö, 2000). I vår redovisning och i denna kategori 

kännetecknas meningsfulla sammanhang av att läraren tydliggör mål för arbetsområdet, ställer 

öppna frågor, agerar modeller, frågar efter elevernas förkunskaper, drar paralleller mellan 

elevernas vardag och undervisningens innehåll, jämför olika synsätt, använder multimodala 

undervisningsformer, använder visuell stöttning samt låter eleverna diskutera i par inför 

diskussioner i helklass, där många elever ges möjlighet att uttrycka sina tankar. 

I vår undersökning är vi med då läraren startar upp arbetsområdet etik och moral. Läraren 

inleder området genom att visa en lokal pedagogisk planering (Lpp), där mål för 

arbetsområdet tydligt synliggörs för eleverna. Vidare ställer läraren frågor som öppnar upp för 

samtal, till eleverna. Ett exempel på detta är:  

Läraren: Kan ni ge exempel på vad etik kan vara?  

 

Genom att ställa denna typ av frågor, drar läraren paralleller mellan undervisningens innehåll 

och elevernas vardag. Läraren tar reda på elevernas förkunskaper och genom att inte värdera 
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elevernas svar skapas ett tillåtande klimat. Meningsfulla sammanhang genom att dra 

paralleller mellan undervisningen och elevernas vardag finner vi även under lektioner om 

kristendomens olika inriktningar. Läraren förklarar korstecknet och visar hur tecknet görs 

framför kroppen. Därefter drar läraren paralleller till att eleverna kanske sett på tv att 

fotbollsspelare i vissa lag brukar göra korstecknet före match eller när de gjort mål. Vid ett 

annat tillfälle under en lektion i etik och moral ger läraren visuellt stöd genom att visa en bild 

på två personer som bråkar. Personerna står mitt emot varandra och mellan dem finns en 

siffra. Från den ena personens perspektiv ser den ut som en nia, medan den från den andra 

personens perspektiv ser ut som en sexa. Bilden ger stöttning genom att visa olika synsätt. 

Den ger också möjlighet till diskussion om att vi kan tycka olika. I lektionerna om 

kristendomens olika inriktningar drar läraren paralleller mellan olika synsätt, då gruppen 

gemensamt tar del av hur till exempel gudstjänst och dop ser ut i de olika inriktningarna. Vid 

en annan lektion i arbetsområdet etik och moral använder läraren en Facebooksida för att visa 

hur manligt och kvinnligt kan komma till uttryck i reklam. På detta sätt knyts undervisningen 

till elevernas vardag. Genom tydliga bildexempel samt texter till dessa visar läraren hur 

samhället kan påverka hur könsroller skapas och upprätthålls. Eleverna bjuds in i samtalet och 

många får möjlighet att komma till tals vilket skapar meningsfullhet.  

En annan form av diskussioner, då eleverna får komma till tals är samtal efter en modell där 

eleverna först funderar själva runt ett ämne, sedan diskuterar de i par och slutligen diskuterar 

alla tillsammans i helklass. Ett exempel på frågeställning då denna samtalsmodell används är:  

Läraren: Hur skulle ni göra om ni hittade ett par guldbyxor? 

Klassen hade en vecka tidigare varit på bio och sett filmen Pojken med guldbyxorna. Eftersom 

alla elever har förkunskaper om filmen, kan alla delta i diskussionerna. Det finns två lärare i 

klassrummet denna lektion och även de deltar i denna typ av diskussion och redovisar efteråt 

vad de pratat om. På detta sätt agerar lärarna modell. Genom att plocka in biobesök i 

undervisningssyfte, använder sig läraren av en ytterligare modalitet för lärande. Dessutom får 

populärkulturen på så sätt utrymme i undervisningen och eleverna kan känna igen det sociala 

sammanhanget som biobesöket utgör, i skolans undervisningssammanhang. 

I intervju berättar en lärare att han eller hon försöker finna elevernas förförståelse genom att 

knyta an till deras vardag och ge exempel som de kan känna igen sig i. Läraren säger:  

Läraren: Oftast utgår jag lite från deras perspektiv, alltså…  

Finns det någonting som jag kan knyta an till deras vardag?  
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Så försöker jag förklara…ja, så att de kan relatera till… 

 

En annan lärare beskriver i intervjun, en önskan om att kunna förbereda eleverna inför ett nytt 

område. Läraren säger:  

Läraren:  Jag skulle också vilja förbereda eleverna mer. Vi pratar mycket om 

att försöka filma oss, filma olika ord och begrepp och inte ha som  

läxa istället kan eleverna förbereda sig hemma genom att titta på  

filmerna.  

 

En annan lärare kommer in på den multimodala aspekten och berättar att eleverna ska på 

studiebesök till en moské. Läraren uttrycker vikten av att eleverna får uppleva. 

6.3 Läs- och skrivutveckling 

Olika ämnen har olika ämnesspråk och därmed olika sätt att läsa och skriva. I so kan det 

handla om att läsa samt skriva argumenterande, förklarande, beskrivande och utredande 

texter. För att lära sig dessa olika genrer behöver läraren kunna stötta eleverna i läsning och 

skrivning, så att de utvecklar ämnesspråket genom förståelse för vad som utmärker ämnet och 

vilka redskap som är lämpliga i sammanhanget (Skolverket, 2011a).  

I vår undersökning stöttar lärarna eleverna i att läsa och skriva genom att ge individuellt stöd. 

När det gäller läsning utmärks detta av att läraren låter eleven läsa och teckna texten. Frågor 

ställs på texten. Läraren ger även tecken som stöd när eleven behöver det och förklarar ord 

som eleven undrar över. Därefter ber läraren eleven att sammanfatta det som lästs eller så 

sammanfattar läraren själv. Ett annat sätt, som används för att stötta läsning är att visa en bild 

som förstärker det eleven läst. Här får ett exempel bli att läraren pekar på en bild av 

nattvarden i den ortodoxa kyrkan, som ett komplement till texten eleven läser. Ytterligare 

former för stöttning av läsning är att läraren ger en bakgrund till det eleven ska läsa, så att 

texten får ett sammanhang. Exempel på detta finner vi under en lektion om kristendomens 

olika inriktningar. En elev läser om hur kristendomen bildades och har funderingar om varför 

Jesus inte sågs som Messias av det judiska folket. Läraren ger då en bakgrund till varför 

kristendomen bildades. Eleven kan därefter fortsätta att läsa med utökad förståelse. 

Stöttning av skrivning, kännetecknas i vår undersökning av att lärarna bokstaverar ord som 

eleverna är osäkra på när det gäller stavning. Lärarna skriver även upp ord på tavlan så att 

stavningen blir synlig. Det förekommer även att lärarna skriver delar av meningar, eller hela 

meningar på tavlan. Denna stöttning kan ha olika syften. Ibland handlar det om att eleven 
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behöver hjälp med att skriftligt formulera sig på svenska och ibland är det ett stöd för att 

eleven ska komma igång med sitt skrivande. Frågor ställs av lärarna för att utveckla elevernas 

texter. Vid ett tillfälle läser läraren tillsammans med en elev. Området som studeras är 

ortodox tro och eleverna har fått en skrivuppgift. Läraren och eleven går tillsammans igenom 

elevens skrivna text. De diskuterar hur dop och konfirmation ser ut i den ortodoxa kyrkan. 

Läraren ställer frågor för att stötta eleven. Ett exempel på en sådan fråga är: 

Läraren: Kan du förtydliga hur de ser på sakrament? 

Därefter följer en diskussion mellan lärare och elev om hur texten kan disponeras. 

Ytterligare en form av stöttning för skrivandet är att läraren ställer följdfrågor för att eleverna 

ska komma igång med skrivandet. Detta sker i form av samtal med eleverna runt en 

skrivuppgift. Det sker både enskilt och i par. Exempel på frågor som läraren ställer under 

samtalets gång är:  

Läraren:  Varför är det så? 

 

Läraren: Hur kan vi förändra det? 

 

Vid ett tillfälle är läraren modell genom att tänka högt tillsammans med en elev som ska 

genomföra en skrivuppgift. För att eleven ska starta sin tankeprocess runt uppgiften berättar 

läraren hur han eller hon tänker runt uppgiften. Läraren försöker beskriva sammanhang som 

eleven känner igen sig i och kan relatera till. 

I intervjuerna funderar en lärare runt begreppet språklig stöttning.  

Intervjuare:  Språklig stöttning, vad innebär det för dig? 

Läraren:  (funderar…) 

Intervjuare:  Har du hört språklig stöttning förut? 

Läraren:  Nej, språklig stöttning…att man stöttar eleverna med språk? 

Intervjuaren:  Mmm  (nickar) 

Läraren:  …språklig stöttning är att jag skriver på tavlan. Sedan vill jag att de 

tecknar det jag skrivit så att det känns rätt för dem. Om de håller med 

kan de skriva av det jag skrivit på tavlan. 

Lärarna berättar att de stöttar eleverna individuellt när det gäller läsning och skrivning. Detta 

kan ske genom att elever plockas ut ur klassrummet och får möjlighet att läsa texten 
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tillsammans med läraren eller att flera från gruppen, som behöver samma typ av stöd, får läsa 

tillsammans med läraren. Lärarna beskriver det så här:  

Läraren: Ofta tycker jag att man tar några elever och tecknar igenom 

  texten,  jag vill att de läser igenom och sedan tecknar igenom.  

Ibland kanske de tecknar texten själva eller så turas vi om och  

så diskuterar vi texten… man skannar av texten och går 

igenom den tillsammans på Smartboarden och diskuterar, vad  

betyder det här, vad står det här?  

 

När det gäller skrivning beskriver en lärare vikten av att ha diskussioner tillsammans, före 

själva skrivuppgiften. På detta sätt får eleverna en känsla för vad skrivuppgiften ska handla 

om:  

Läraren: Vi diskuterar ofta gemensamt först så att alla får känslan av att 

det är det här vi pratar om och sedan blir det skrivdelen…  

ofta tycker jag att de har mer kött på benen om de får diskutera först 

  och sedan får skriva. 

 

Lärarna beskriver att flera elever är oroliga över att lärarna ska bedöma deras skrivna svenska, 

i skrivuppgifter i so. Gemensamt har lärarna tagit ett beslut om att inte bedöma elevernas 

skriftspråk när det handlar om dessa uppgifter. Beslutet grundar sig på att lärarna menar att 

det är ämnesinnehållet som är det viktiga och inte den språkliga formen. En lärare önskar ett 

närmare samarbete med läraren i svenska. Läraren reflekterar över hur texter från so-ämnet 

skulle kunna bearbetas i svenskämnet. 

6.4 Förväntningar 

Höga förväntningar är en viktig del i språkinriktad undervisning (Gibbons, 2013) och i 

resultatdelen i vårt examensarbete bildar förväntningar den fjärde kategorin.  

I vår undersökning kan vi se ett exempel, där läraren har förväntningar på att alla elever ska 

delta i en diskussion och i denna kunna uttrycka sina egna tankar. Det förekommer även att 

lärarna ger eleverna möjlighet att filma sig själva när de tecknar en uppgift, istället för att 

skriva den. Lärarna har då förväntningar på att alla elever har något att uttrycka. 

I intervjun funderar lärarna runt krav och förväntningar. En lärare vill höja nivån på språket 

och berättar:  
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Läraren:  … att inte hålla språket på låg nivå, jag vill försöka höja 

  nivån på språket.  

 

Detta citat visar att läraren genom en önskan om att höja nivån på språket, antar att eleverna 

kan mer. 

En annan lärare säger:  

Läraren: … jag tror att det är många som kan alltså men…  

att det varit lite för låga krav faktiskt, på en del i alla fall.  

Det tror jag faktiskt.  

 

Citatet uttrycker att läraren tror att eleverna kan mer än vad deras lärare har förväntat sig. 

Detta kan kopplas till att höga krav återspeglar höga förväntningar liksom att låga krav 

återspeglar låga förväntningar. 

Att lärarna har förväntningar på att alla har något att säga kommer till uttryck så här i en av 

intervjuerna:  

Läraren: Vi har gjort så också att man behöver inte skriva om man känner  

att man inte får ut det man vill säga, utan man får teckna istället  

på en iPad eller så, så att man ändå får chansen att uttrycka sig  

på det språk som man känner sig mest bekant med.  

 

 

En frustration kan även skönjas i intervjuerna, då det beskrivs att eleverna saknar kunskaper 

och begrepp. Lärarna uppfattar att många områden ska behandlas i undervisningen och tiden 

är knapp. Lärarna uppfattar också att man hinner olika långt i olika grupper beroende på hur 

mycket språk och förkunskaper eleverna har. Ett par citat som visar detta är:  

Läraren:  Om det är ett område som är väldigt mastigt med många  

olika begrepp så tar det väldigt lång tid. 

 

Läraren: Jag har tänkt på att många är trötta och de vill inte  

och det hänger nog ihop med det här med språket.  

Det är för svårt ibland alltså. 

 

Dessa citat kan kopplas till låga förväntningar, då lärarna uttrycker att ämnesspråket i 

so är för svårt för eleverna.  
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6.4.1 Sammanfattning av resultaten 

Undersökningens syfte är att ur ett lärarperspektiv belysa språkinriktad undervisning i ämnet 

so, i mellan- och högstadieåren på specialskolan. Nedan följer en sammanfattning av 

resultaten utifrån var och en av våra fyra frågeställningar. 

Vilka former av språklig stöttning används i undervisningen? 

De olika formerna av språklig stöttning som används i undervisningen har vi delat in i de 

olika kategorierna: Begreppsutveckling, Meningsfulla sammanhang, Läs- och skrivutveckling 

samt Förväntningar. Vi fann att lärarna använde många olika typer av språklig stöttning i 

undervisningen, dock tar lärarna själva inte upp alla dessa former av stöttning i intervjuerna. 

Vi tolkar det som att lärarna inte är medvetna om alla olika varianter av språklig stöttning som 

finns och som de använder sig av. På grund av detta används inte stöttningen explicit. När 

lärarna ska besvara vad språklig stöttning innebär för dem kan en viss osäkerhet skönjas. En 

lärare menar att språklig stöttning handlar om att hjälpa eleverna att formulera sig skriftligt. 

Detta görs genom att skriva det eleven säger på tavlan. En annan lärare tänker framför allt på 

nyckelbegrepp, när begreppet språklig stöttning kommer på tal. Ytterligare en uppfattning 

från lärarna är att språklig stöttning handlar om upprepning av begrepp. En aspekt som 

kommer fram i intervjun är att det är viktigt att elever med dövhet eller hörselnedsättning får 

se orden i skrift. En lärare beskriver även att stöttning, genom att utgå från elevernas 

förförståelse, gör att eleverna lättare tar till sig ämnesinnehållet. En annan form av stöttning 

som nämns i intervjuerna är att stötta eleverna individuellt när det gäller läsning och 

skrivning. Detta görs genom att läsa och teckna igenom texten tillsammans. En lärare 

beskriver också att klassen stöttas i skrivning genom förberedande diskussioner i helklass.  

Hur kommer ett ämnesspråk i so till uttryck i so-undervisningen? 

I våra observationer har vi uppmärksammat att ämnesspråket i so framför allt kommer till 

uttryck genom muntlig kommunikation på teckenspråk eller talad svenska. Alla lärare berättar 

mycket under lektionerna. Genom att berätta, skapar lärarna förförståelse för det aktuella 

ämnet och på detta sätt förklaras även, i de flesta fall, ämnesspecifika begrepp. Lärarna ger 

även eleverna möjlighet att uttrycka sig i samtal och diskussioner. Den skriftliga produktion 

av ämnesspråk, som förväntas av eleverna, handlar om att svara på frågor inom det aktuella 

ämnet. Frågorna kan vara både öppna, då eleverna får möjlighet att tänka fritt och formulera 

sig själva med ämnesspecifika ord samt slutna då svaren på frågorna hämtas ur lärobokens 

text. Dock ger lärarna även eleverna möjlighet att uttrycka sig muntligt vid dessa frågor. Detta 
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kommer till uttryck genom att eleverna, istället för att skriva ner svar, får filma sig själva när 

de tecknar svaren. De texter som eleverna möter i undervisningsområdet, är lärobokstext samt 

text som lärarna satt ihop och som visas på Smartboarden. Vid ett tillfälle observerar vi att en 

text från en Facebooksida används.  

Hur förstår lärare begreppet språkinriktad undervisning? 

Våra resultat visar att lärarna i studien framförallt kopplar språkinriktad undervisning till 

utveckling av ämnesspecifika begrepp. I intervjuerna är det just begrepp och utveckling av 

dessa som lärarna tar upp. Gemensamt för lärarna är att de upplever att eleverna saknar 

förståelse för många begrepp och att ämnesspråket utgör ett hinder för att eleverna ska kunna 

ta till sig ämnesinnehållet. En svårighet som lärarna upplever är att förstå vilka begrepp som 

eleverna är förtrogna med och vilka begrepp som behöver ytterligare stöttning. Det är lätt att 

missa att eleverna kanske inte har förståelse för vardagliga begrepp som används i 

undervisningen. Det är mer självklart att de ämnesspecifika orden förklaras. Begreppen 

förklaras oftast muntligt (genom teckenspråk eller talad svenska) för eleverna. I de flesta fall 

ges enbart en synonym. Dock poängterar lärarna att det är viktigt att knyta an till elevernas 

vardag när det gäller begreppsutveckling. Några sådana exempel finner vi också. 

Hur beskriver lärare ämnesspråket i so?  

Lärarna i undersökningen beskriver att ämnesspråket i so är svårt. Det är inte det språk 

eleverna är vana vid, utan det är nytt och innehåller många nya begrepp som eleverna kanske 

inte mött tidigare. Vidare finns en samsyn hos lärarna att undervisning om ämnesspråket i so, 

handlar om att undervisa om begrepp som eleverna inte behärskar. Detta medför att olika 

grupper kommer olika långt beroende på vilket ordförråd eleverna i grupperna besitter och 

vilka förkunskaper de har om det område som behandlas. Lärarna berättar i intervjuerna att 

eleverna, vid skrivuppgifter i so, får möjlighet att filma sig själva när de tecknar svaret istället 

för att skriva ner det. Denna möjlighet ges för att eleverna ska få en chans att uttrycka sig på 

det språk som de känner sig mest bekant med och för att lärarna upplever att många elever 

inte har möjlighet att uttrycka sig på samma nivå när det gäller skriven svenska. Lärarna 

tycker att ämnesinnehåll går före språklig form. 

7 Diskussion 
Diskussionsavsnittet består av två delar, Metoddiskussion och Resultatdiskussion. I 

Metoddiskussionen för vi en granskande diskussion kring undersökningens metod. Här vill vi 

belysa styrkor och svagheter i undersökningen. Därefter följer Resultatdiskussionen, där vi 
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diskuterar och problematiserar våra viktigaste resultat i förhållande till bakgrund och tidigare 

forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Urvalet i vår studie är tre so-lärare på en specialskola. Detta är en medveten avgränsning, för 

att arbetet annars skulle bli allt för stort. En annan avgränsning är att enbart ett ämne, so-

ämnet, undersöks. Eftersom vår uppsats är en småskalig undersökning med få 

undersökningsenheter passar metoden kvalitativ fallstudie bra. Fördelar med kvalitativ 

fallstudie är att olika former av datainsamling kan förekomma och undersökaren kan gå på 

djupet för att studera en företeelse (Denscombe, 2009). Vi har använt oss av både observation 

och intervju. Under båda dessa former av datainsamling, har vi filmat. De semistrukturerade 

intervjuerna vi använt oss av har haft grundfrågor (bilaga 3) men under intervjuns gång 

mynnade respondenternas svar ut i nya följdfrågor. På detta sätt tilläts respondenterna att 

förtydliga sina svar. Vår metod har passat vårt syfte, dock vill vi åter hänvisa till Denscombe 

(2009) som beskriver att en kvalitativ studie alltid bär spår av undersökarens jag. Vi är 

medvetna om att vår egen erfarenhet och förförståelse av undersökningsmiljön, kan ha 

påverkat våra tolkningar av det insamlade datamaterialet. Vi förstår även att det, med tanke på 

vår bakgrund, är svårt att med helt öppet sinne gå in i undersökningen. Med detta i åtanke, 

under undersökningens gång, har vi varit extra noggranna med att beskriva hur vi gått till 

väga i uppsatsens olika delar.  

Vår datainsamling med observation och intervju har medfört att vi funnits med i 

undersökningsmiljön. En fördel med detta är att vi fått förstahandsinformation om det som 

sker i undervisningen. Dock är vi medvetna om att vår närvaro kan ha påverkat lärarna och 

undervisningen. Likaså har vi förståelse för att det är ovant att bli filmad, både under 

observationerna och i intervjusituationen. 

Vi är även medvetna om att våra sätt att ge svar på de frågor som lärarna haft om 

undersökningen innan den satte igång, kan ha färgat den bild av språkinriktad undervisning 

som lärarna haft under observationer och intervjuer. Detta skulle kunna innebära att de agerat 

och svarat på ett sätt som de tror att vi förväntar oss. 

Vårt urval har varit tre lärare på en specialskola. Detta var en nödvändig avgränsning för att 

arbetet skulle vara hanterbart. Dock förstår vi att ett större antal lärare, på fler skolor, hade 

gett ett säkrare resultat. Det är so-ämnet som studerats och då enbart dess delämne religion. 

Det faktum att endast ett av delämnena studerats under en begränsad tid, kan ha bidragit till 
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att vi inte fått en fullständig bild av lärarnas undervisning. Det hade säkert varit en fördel för 

vår undersökning om vi studerat fler delämnen. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

(2009) handlar analytisk generalisering i kvalitativa studier om att den som läser uppsatsen, 

under sin läsning, kan skapa sig en bild om hur och på vilket sätt resultatet kan överföras till 

en annan liknande situation. För att detta ska vara möjligt krävs det att uppsatsens författare, 

genom hela processen, arbetar noggrant och redovisar undersökningens och uppsatsens alla 

moment. Analytisk generaliserbarhet handlar om att uppsatsen är transparent. Det betyder att 

uppsatsen är genomskinlig, att alla moment finns redovisade (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Trots att undersökningen är liten, finner vi att liknande resultat som våra är möjliga att känna 

igen i andra studier. Resultatet är generaliserbart, det vill säga att det är möjligt att få liknande 

resultat i liknande studier även om de praktiker som undersöks består av andra deltagare och 

andra kontexter. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från de fyra kategorier som kom till genom vår analys: 

Begreppsutveckling, Meningsfulla sammanhang, Läs- och skrivutveckling och Förväntningar. 

Slutligen diskuteras speciallärarrollen kopplat till våra resultat. 

7.2.1 Begreppsutveckling 

Ett framträdande resultat i vår undersökning är att lärarna framhåller att språkinriktad 

undervisning till stor del innebär att undervisa om begrepp som är centrala inom 

ämnesområdet. Lärarna förklarar oftast begrepp på teckenspråk eller talad svenska, genom att 

ge en synonym för ordet. Att lärarna i första hand tänker på begreppsutveckling när det gäller 

språkinriktad undervisning kan bero på att Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b), tydligt poängterar vikten av att eleverna genom 

undervisningen ges möjlighet att utveckla ämnesspecifika begrepp när det gäller so-ämnet. 

Inför vår studie använde vi läroplanstexten som stöd för att förklara begreppet språkinriktad 

undervisning för de medverkande lärarna. Vi kan inte helt utesluta att detta kom att påverka 

den syn lärarna sedan kom att förmedla i undersökningens observationer och intervjuer.  

Begreppsutveckling, att utveckla ämnesspecifika begrepp, är en viktig del när det gäller 

språkinriktad undervisning, dock innebär språkinriktad undervisning så mycket mer. Detta 

poängteras av Gibbons (2003, 2013), Wedin (2011) samt Hajer och Meestringa (2012) som 

menar att språkinriktad undervisning utgår från elevernas förförståelse och att eleverna lär 

genom interaktion i meningsfulla sammanhang. När eleverna får bygga broar mellan 

vardagsspråk och skolspråk får de möjlighet att utveckla ämnesspråk. I de olika ämnesspråken 
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finns förutom ämnesspecifika begrepp olika genrer, vilket innebär olika sätt att läsa och skriva 

på. Språkinriktad undervisning har vuxit fram i takt med att vårt samhälle har förändrats. I 

dagens samhälle har vi klassrum där det talas många olika språk och där eleverna kommer 

från olika kulturer. Detta för med sig att eleverna har olika språkkunskaper och olika grader 

av förförståelse runt olika ämnesområden. Samma utveckling kan vi även skönja i 

specialskolans klassrum. Med stöd i ovanstående resonemang menar vi att även 

specialskolans målgrupp är flerspråkig och kan dra nytta av en språkinriktad undervisning. 

Språkinriktad undervisning kan vara den form av undervisning som ger alla elever möjlighet 

att utveckla språk och kunskaper.  

Att teckenspråkiga är flerspråkiga stärks i forskning av Franҫois Grosjean (2010), Molander, 

Halldén och Lindahl (2010) samt Cummins (2011). Dessa forskare beskriver likheter och 

skillnader mellan tecknande flerspråkiga och talande flerspråkiga. En viktig aspekt som 

beskrivs är att nya språk byggs upp med hjälp av individens förstaspråk. Har personen en god 

grund i detta språk, så är det lättare att bygga nya språk. Genom att ha förståelse för ett 

begrepp på sitt förstaspråk är det lättare att föra över detta begrepp till ett annat språk. Om en 

individ med dövhet har förståelse för ett begrepp på teckenspråk är det lättare att föra över 

begreppet till skriven svenska. När det gäller elever med dövhet, är det dock inte självklart att 

de får sitt förstaspråk, teckenspråket, direkt när de föds. De flesta döva barn har hörande 

föräldrar som inte behärskar teckenspråk. Att lära sig teckenspråk tar tid och på detta sätt blir 

barnets språkutveckling försenad. Många gånger är det svårt att komma ikapp denna 

försening. Det finns forsningsresultat (Molander, Halldén & Lindahl, 2010) som visar att döva 

elever generellt har ett tunnare ordförråd än hörande barn som vuxit upp med sitt språk från 

början. I vår studie är lärarna medvetna om att eleverna många gånger saknar begrepp och att 

ämnesspråket i so skiljer sig från elevernas vardagsspråk. Lärarna berättar att det är lätt att 

förstå att eleverna inte behärskar de ämnesspecifika begreppen medan de vardagliga 

begreppen som eleverna inte har förståelse för, kan missas. Detta kan vara en möjlig 

förklaring till varför lärarna fokuserar så mycket på begrepp när de ska beskriva språkinriktad 

undervisning men också en förklaring till att lärarna muntligt förklarar många begrepp i 

undervisningen. De vill förmedla så många begrepp som möjligt till eleverna. 

En annan anledning till att lärarna i första hand tänker att de ska förmedla begrepp till 

eleverna, kan vara att skolan som institution rent historiskt har följt en tradition där läraren 

äger kunskapen och överför denna till eleven. Detta institutionaliserade lärande handlar om att 

skolan som institution, av tradition, har olika lärkulturer som tar tid att förändra. Historiskt har 
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det funnits ämnesområden med tillhörande begrepp som elever ska behärska efter olika 

skolår. Det synsätt som varit rådande är att läraren haft en roll att förmedla dessa begrepp till 

eleverna. Skolan har med andra ord byggt på lärardominans och det har funnits en skiljelinje 

mellan det som lärs i skolan och det som lärs utanför skolan. I dagens mediesamhälle finns 

inte denna skiljelinje på samma sätt. Synsättet idag är att elever lär sig i interaktion både inom 

och utanför skolans väggar, i många olika sociala sammanhang (Säljö, 2000, 2005, 2011). 

Wedin (2011) beskriver lärarens betydelsefulla roll när det gäller att ge elever möjlighet att 

tillägna sig begrepp genom att bygga broar mellan vardagsspråk och skolspråk. I vår studie 

poängterar lärarna vikten av att kunna knyta elevernas begreppsutveckling till deras vardag. 

Lärarna menar att eleverna befäster begreppen på ett bättre sätt om de förklaras utifrån deras 

perspektiv. Elevernas vardagsspråk som i många fall är teckenspråket, kan bygga broar till 

skriven svenska. För att kunna göra detta behövs en medveten tanke runt detta brobyggande.  

Gibbons (2003) betonar att genom lärarens mediering utvecklas elevernas språk. Medierande 

verktyg ser vi som olika uttryck för multimodalt lärande. Det handlar om att elever tillägnar 

sig kunskaper på olika sätt och med olika sinnen. Genom att läraren tar in olika modaliteter i 

undervisningen underlättas lärandet av olika begrepp. För döva elever och elever med 

hörselnedsättning är det visuella sinnet starkt utvecklat, därför har visuella modaliteter en 

given plats i undervisningen av denna elevgrupp. Marschark och Knoors (2012) betonar att en 

medveten lärare förstår sin elevgrupps styrkor och drar nytta av dem i undervisningen. Döva 

elever och elever med hörselnedsättning gynnas av att bilder på olika sätt används i 

undervisningen (Marschark & Knoors, 2012). Det räcker dock inte bara att använda bilder 

utan det måste finnas en explicit tanke bakom användandet. Eleverna behöver utveckla visuell 

litteracitet, vilket innebär en kunskap om hur bilder används på olika sätt, i olika genrer och 

för olika ändamål. I vår undersökning fanns Smartboard alltid med som ett visuellt stöd och 

användes på många olika sätt, bland annat genom att begrepp förtydligades genom bilder. En 

lärare förklarade vikten av att eleverna får se ord och begrepp i skrift. Läraren menade att när 

det gäller denna elevgrupp räcker det inte att bara se tecknet eller höra ordet för att befästa 

begreppen och göra dem till sina. Vi tolkar detta som att det finns en medvetenhet om att 

använda elevernas visuella sinne. 

7.2.2 Meningsfulla sammanhang 

Meningsfulla sammanhang har i det sociokulturella perspektivet en central plats när det gäller 

lärande. Kunskaper utvecklas i interaktion i meningsfulla sammanhang. I denna undersökning 
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har vi sett många exempel på att lärarna skapar meningsfulla sammanhang för lärande. 

Viktiga resultat som vi funnit är att lärarna skapar förförståelse hos eleverna genom att 

berätta, de låter eleverna diskutera och de får på detta sätt producera eget språk. Lärarna drar 

paralleller mellan undervisningen och elevernas vardag och de använder multimodal 

undervisning. Exempel på det sistnämnda är att klassen får gå på bio, Facebook-sidor används 

i undervisningen och för att stötta elevernas visuella sinne används Smartboard. 

Att eleverna får diskutera och skapa eget språk ser Sellgren (2011) som en möjlighet för 

eleverna att i interaktion bygga skolspråk genom att utgå från vardagsspråket. Liknande 

resultat finner vi i Grönings (2006) forskning. Dessa båda studier har eleverna i fokus. Vår 

studie har istället ett lärarperspektiv. Dock finner vi beröringspunkter mellan våra 

undersökningar, då våra studier belyser interaktionens roll för att utveckla språk och 

kunskaper. Vi har funnit att lärarna i vår studie använder sig av diskussioner där eleverna först 

får tänka själva, sedan diskuterar de samma sak i par, för att avslutningsvis diskutera ämnet i 

helklass. På detta sätt ser vi att eleverna får möjlighet att uttrycka sina tankar, samtidigt som 

de tillägnar sig språk genom interaktion. Eleverna utgår från sitt vardagsspråk och bygger 

tillsammans ett muntligt skolspråk. Elevernas perspektiv får plats i undervisningen och 

meningsfulla sammanhang skapas. Även lärarna är med i denna typ av diskussioner och 

delger därmed eleverna sina tankar. Eftersom de använder det språk som de förväntar sig att 

eleverna senare ska använda, blir de modeller för den muntliga interaktionen. Våra tankar 

överensstämmer med Wedin (2011) som menar att den muntliga interaktionen mellan lärare 

och elever är viktig för språkutvecklingen och genom den byggs broar mellan vardagsspråk 

och skolspråk.  

Vi drar paralleller mellan ovanstående beskrivning av diskussionerna i klassen och Gibbons 

(2003) som i sin forskning kommer fram till att lärare genom att visa eleverna (agera modell) 

hur de kan uttrycka sig på ett mer abstrakt och självbärande språk, kan stötta dem i att 

utveckla skolspråk. Genom att stötta eleverna med det abstrakta språk som de senare 

förväntas utveckla, skapas förutsättningar för att eleverna ska kunna röra sig mellan olika 

register, från vardagligt tal- eller teckenspråk till abstrakt skriftspråk. Lärarna i vår 

undersökning låter eleverna röra sig från register där muntlig interaktion på teckenspråk och 

talad svenska går från en vardaglig konkret nivå till ett skolspråk på mer abstrakt nivå. Här 

skulle eleverna kunnat få möjligheten att gå ett steg till och producera ämnesspråk på skriven 

svenska. Så är också fallet för flera av eleverna, då de efter avslutade diskussioner får en 

skrivuppgift. Dock ger lärarna eleverna en möjlighet att filma sig själva, när de tecknar den 
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skriftliga uppgiften. På detta sätt stannar språkutvecklingen på en muntlig nivå (på 

teckenspråk eller talad svenska) för eleverna som väljer detta alternativ. Vi återkommer till 

detta i avsnitten om Läs- och skrivutveckling samt Förväntningar. 

Lärarna i vår studie skapar även meningsfulla sammanhang genom att i introduktionen av ett 

arbetsområde, tydligt visa eleverna vilka mål arbetsområdet har. Kim (2010) har i sin 

forskning kommit fram till att handledande frågor som tar upp vilka mål eleverna ska nå och 

hur de ska ta sig dit är gynnsamma för flerspråkiga elevers språkutveckling. Frågorna ställs i 

interaktion och i meningsfulla sammanhang. Lärarna ska vara medvetna om varför de ställer 

dessa frågor och vad de ska leda till. Eleverna bör förstå varför dessa frågor ställs och hur de 

kan leda dem mot målen. Lärarna i vår studie ställer inte frågor runt målen och hur eleverna 

ska nå dem, utan målen visas upp på Smartboarden, som en del i en Lpp. Trots avsaknaden av 

frågor leder detta ändå till att ett meningsfullt sammanhang skapas, eftersom eleverna får 

möjlighet att ta del av planeringen och vad som förväntas av dem. 

7.2.3 Läs- och skrivutveckling 

I språkinriktad undervisning är en explicit tanke på språk i alla ämnen en kärna. Alla ämnen 

har sitt ämnesspråk, med ämnesspecifika ord och språkliga genrer. Det innebär att eleverna 

behöver kunna läsa och skriva på olika sätt i olika ämnen. Då är det en fördel om eleverna 

känner till olika läs- och skrivstrategier. Van Staden (2013) har i sin forskning sett att döva 

elever som får tillgång till kognitiva och metakognitiva läsförståelsestrategier blir bättre läsare 

på alla plan, än de elever som inte får det. Strategierna handlar om att interagera med texten 

på olika sätt, det vill säga att förutspå texten, ställa frågor till den, skapa sig inre bilder av 

texten och kunna sammanfatta den. Forskarna Read, Landon-Hays och Martin-Rivas (2014) 

har i sin forskning funnit att lärarna genom att agera modell och låta eleverna skriva 

gemensamt i klassen, kan stötta elevernas skriftspråksutveckling. Även Roos (2004) och 

Dammeyer (2014), som liksom Van Staden (2013) studerat döva barn, kommer fram till att 

läs- och skrivutvecklingen underlättas om barnet har tillgång till flera olika strategier för att 

läsa och minnas ord. Exempel på strategier är att barnen får utveckla förmågan att använda 

handalfabetet, ljuda eller använda munrörelser. Den här typen av stöttning är framåtsyftande, 

det vill säga att den ska leda till att förmågor utvecklas som gör det möjligt för eleverna att nå 

mål och utveckla ämnesspråket. På detta sätt blir kunskapsinhämtning och språkbyggande en 

parallell aktivitet.  
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I vår undersökning förekom stöttning av läsning och skrivning som en stöttning som behövs i 

stunden. I observationerna fann vi att lärarna bokstaverade ord som eleverna var osäkra på. 

De skrev obekanta ord, liksom delar av meningar och hela meningar på tavlan, för att eleverna 

skulle kunna se stavning och meningsbyggnad. Denna form av här och nu-stöttning är inte 

explicit på samma sätt som den framåtsträvande stöttningen. Lärarna i undersökningen 

stöttade läsning genom att läsa ämnesområdets texter tillsammans med eleverna, en och en 

eller i mindre grupp. Vidare stöttade de läsning genom att ge eleverna ett tecken eller en 

förklaring till ett ord som eleverna fastnat på. När det gäller stöttning av skrivning betonade 

en av lärarna vikten av att eleverna får diskutera gemensamt inför skrivuppgifter. På detta sätt 

menar läraren att eleverna får en känsla för vad skrivuppgiften ska handla om, vilket 

underlättar skrivandet. Just att starta ett arbetsområde i en gemensam diskussion betonar 

Gibbons (2013) genom att förklara cirkelmodellen där klassen först gemensamt bygger 

kunskap om ämnesområdet, därefter studeras texter inom genren, sedan skrivs gemensam text 

följt av att eleven skriver en egen individuell text. Om vi kopplar cirkelmodellen till vår 

undersökning, kan vi konstatera att lärarna hoppade direkt från diskussioner till att eleverna 

fick skriva egen text. Dock var det inte alla elever som skrev, eftersom det var valfritt att 

skriva eller filma sitt svar. Vi menar att på grund av att de två momenten studera texter inom 

genren för att få förebilder samt skriva en gemensam text inte berörs i undervisningen, är inte 

stöttningen framåtsyftande på samma sätt som modellen beskriver. Det vill säga att 

stöttningen inte är medvetet planerad, den saknar långsiktiga mål. En konsekvens av detta är 

att ett ämnesspråk inte kan utvecklas fullt ut. Vi drar en parallell till Gibbons (2003) som 

beskriver att det är vanligt att lärare stöttar elever men att det sker på ett omedvetet plan. Hon 

menar att om lärarna blir medvetna om stöttningen och använder den explicit, så kan den bli 

ett effektivt redskap i undervisningen. 

Avsaknaden av undervisning om de genrer som förekommer inom läsning och skrivning i so-

ämnet kan bero på att lärarna uppfattar att läs- och skrivundervisning är något som tillhör 

svenskämnet. Detta styrks av att lärarna säger att de vill bedöma innehållet i det eleverna 

skriver och inte det språk de använder. Tillsammans har lärarna kommit överens med eleverna 

om att de får filma sig själva när de tecknar svaren på skrivuppgifter. På detta sätt behöver 

inte eleverna skriva texter i so och kan då inte utveckla den skriftspråkliga sidan av 

ämnesspråket i so. Ytterligare stöd för ovanstående resonemang är att en lärare uttrycker en 

önskan om att samarbeta med svenskämnet genom att eleverna skulle kunna arbeta med 

språket i so-texter på svensklektionerna. En möjlig förklaring till att fokus på skriven text inte 
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får stort utrymme i so-undervisningen, kan vara att det i kursplanerna för so inte betonas att 

eleverna inom so-ämnet ska producera text. Med tanke på detta är det inte konstigt att lärarna 

istället fokuserar på undervisning om begrepp som är betydligt mer framträdande i 

kursplanerna. Däremot är det ett övergripande mål i Läroplanen för specialskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, att elever ska kunna ”använda det svenska språket i 

tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket 2011b, s. 15). 

7.2.4 Förväntningar 

Med rätt sorts stöttning, kan en elev arbeta på en nivå som ligger strax över det som eleven 

klarar på egen hand. Med höga förväntningar på eleven kan läraren, istället för att förenkla 

texter och sänka undervisningsnivån, hitta just den stöttning eleven behöver för att lyckas 

arbeta i den närmaste utvecklingszonen (Gibbons, 2013). I vår undersökning har lärarna 

förväntningar på att alla elever ska kunna delta i diskussioner genom synsättet att alla har 

något att säga och att allas tankar är viktiga. Det här kommer till uttryck genom att eleverna 

får möjlighet att filma sig själva när de svarar på en skrivuppgift. I och med denna möjlighet 

visar lärarna att de har förväntningar på att alla elever har något att berätta. Sett ur en annan 

synvinkel skulle samma företeelse kunna vara ett uttryck för ett synsätt där förväntningarna, 

på elevernas skrivförmåga, är låga. Flera forskare, däribland Roos (2004), Marschark och 

Knoors (2012), och Allard (2013) konstaterar i sin forskning att lärares förväntningar på 

elever med dövhet eller hörselnedsättning i många fall är låga. Istället för att ge eleverna den 

stöttning de behöver förenklar de både innehåll och språk i undervisningen. Detta i sin tur gör 

att eleverna inte får möjlighet att nå målen. Som vi tidigare beskrivit, kan ytterligare en 

anledning till att eleverna får filma sina svar, vara att lärarna i vår studie ser att läs- och 

skrivundervisning tillhör svenskämnet. Lärarna uttrycker även att ämnesspråket i so är svårt 

och inte det språk eleverna är vana vid. I intervju med lärarna uttrycks också en tanke om att 

förväntningarna på specialskolans elever generellt varit för låga. Det uttrycks en önskan om 

att höja nivån på språket.  

Vad kan då vara anledningen till låga förväntningar och förenkling av innehåll i 

undervisningen? Liksom att detta drag uppträder i forskningen om undervisning av elever 

med dövhet eller hörselnedsättning, uppträder det även i forskningen om flerspråkighet och 

språkinriktad undervisning. Fisher och Frey (2014) har i sin forskning funnit att flerspråkiga 

elever kan läsa texter som ligger över deras läsförmåga, om de får rätt typ av stöttning. De 

menar att nivåanpassning av texter begränsar elevernas utveckling. Wedin (2011) menar att 

förenkling av språk och kunskapsinnehåll leder till sämre möjligheter för att bygga broar 
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mellan vardagsspråk och skolspråk. Kan det vara så att lärare inte vet vilken form av stöttning 

som behövs för att elever ska kunna arbeta i den närmaste utvecklingszonen? Skulle detta i sin 

tur kunna leda till att lärare sänker kraven på den flerspråkiga gruppen? I så fall skulle en 

medvetenhet om framåtsträvande stöttning kunna bidra till att elever får möjlighet att utmanas 

till att arbeta i den närmaste utvecklingszonen och där kunna bygga broar mellan 

vardagsspråk och skolspråk. 

7.3 Speciallärarens roll 

Syftet med detta examensarbete är att ur ett lärarperspektiv belysa språkinriktad undervisning 

i ämnet so, i mellan- och högstadieåren, på specialskolan. I rollen som speciallärare, har vi ett 

uppdrag att bidra till utveckling av verksamhetens lärmiljöer för att på så sätt kunna medverka 

till skolutveckling. Vår studie berör didaktiska frågor eftersom vi lyft fram undervisning om 

ämnesspråket i so. På detta sätt ser vi denna uppsats som ett bidrag till didaktiska 

diskussioner. Lärarna inom specialskolan besitter tillsammans, både en lång erfarenhet och en 

stor mängd kunskap om undervisning av elever med dövhet eller hörselnedsättning. Denna 

gemensamma kunskapsbank består till stor del av tyst kunskap som behöver synliggöras och 

verbaliseras. På detta sätt kan kunskapen bli beprövad erfarenhet.  

I speciallärarollen vill vi göra lärarna på specialskolan medvetna om deras gemensamma 

kunskap om undervisning. Det handlar inte om att upptäcka brister hos den enskilde läraren 

eller hos eleverna, utan om hur lärarna tillsammans kan utveckla undervisningsmiljön. Detta 

kan ske genom kollegiala samtal som har till syfte att göra språkinriktad undervisning och de 

olika komponenter som ingår i detta begrepp, explicita för lärarna så att de genom medveten 

stöttning kan handleda eleverna mot de mål som finns i läroplanen.  

8 Slutsatser 
Vi har i vår undersökning funnit många komponenter som ingår i begreppet språkinriktad 

undervisning. Lärarna är kunniga inom sitt ämne och skapar meningsfulla sammanhang vilket 

engagerar eleverna. Resultaten visar att lärarna främst kopplar språkinriktad undervisning till 

utveckling av ämnesspecifika begrepp. Genom observation och intervju blir det tydligt att 

lärarna inte är medvetna om alla former av språklig stöttning, som de använder i 

undervisningen. Den form av stöttning som används är främst den stöttning som sker i 

stunden och som stöttar här och nu. Vi tolkar det som att lärarna inte är medvetna om 

framåtsträvande stöttning men ser det inte som en brist hos lärarna utan som ett 

utvecklingsområde. För att språkinriktad undervisning ska bli explicit hos lärare behövs 
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möjlighet att tillägna sig kunskap om arbetssättet. Vår förhoppning är att denna uppsats ska ge 

en djupare insikt i språkinriktad undervisning så att lärare och skolledning blir medvetna om 

att detta kan vara en väg till att utveckla elevernas språk och kunskaper, så de får större 

möjlighet att nå läroplanens mål. I Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011b) står att det är alla lärares ansvar att utveckla elevernas 

språk. Det är även denna tanke som återfinns i språkinriktad undervisning, där det klart 

poängteras att alla lärare måste fokusera på språket i ämnet. Det vill säga att förutom 

ämnesinnehåll måste ämnets specifika språk undervisas explicit. Det handlar om att ge 

eleverna möjlighet att utveckla alla sidor av språket och inte förenkla eller sänka kraven. 

8.1 Vidare forskning 

I denna studie har fokus legat på lärarna och inte eleverna på specialskolan. Detta har varit en 

medveten avgränsning. Dock ser vi att det skulle vara intressant att studera eleverna i 

klassrummet, för att se hur de stöttar varandra språkligt. Detta skulle kunna ske genom att 

undersöka smågruppsarbete, liknande de studier som Gröning (2006) och Sellgren (2011) 

genomfört. Det skulle även vara intressant att undersöka elevernas kunskaper om ämnesspråk 

samt hur medvetna de är om att man kan teckna, tala, läsa och skriva på olika sätt beroende på 

kontexten. 

Vår uppsats skulle kunna utgöra en inspiration för aktionsforskning om språkinriktad 

undervisning i klassrummet. Detta skulle kunna ske genom att lärarna undersöker om 

cirkelmodellen (Gibbons, 2013) som arbetssätt, påverkar elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Forskning av detta slag innebär praktiknära forskning, vilket vi ser som 

önskvärt då vi upplever att forskningen många gånger befinner sig långt ifrån praktiken.  

Ett annat område som skulle kunna undersökas är hur organisation och ledning inom 

specialskolan förstår språkinriktad undervisning och hur deras förståelse kan påverka lärarnas 

möjligheter att bedriva språkinriktad undervisning. 

Våra förslag på vidare forskning skulle kunna ge en mer heltäckande bild av språkinriktad 

undervisning på specialskolan. 
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Information om deltagande i undersökning av språkinriktat arbetssätt på specialskolan 

Vi går sista terminen på Speciallärarprogrammet med specialisering mot dövhet eller 

hörselskada. Under denna termin ska vi skriva en magisteruppsats som bygger på en 

undersökning. 

Du tillfrågas härmed om att delta i vår undersökning. 

Vår magisteruppsats handlar om språkinriktat arbetssätt på specialskolan. Vårt syfte är att ur 

ett lärarperspektiv, belysa språkinriktad undervisning på specialskolan. Forskning har visat att 

en explicit tanke på språk i alla ämnen gynnar alla elever men i synnerhet flerspråkiga elever, 

där även döva elever och elever med hörselnedsättning ingår. Vi vill göra denna 

undersökning, för att se vad i undervisningen på specialskolan som kan knytas till ett 

språkinriktat arbetssätt. Utöver detta vill vi titta på vilka former av språklig stöttning som 

används. Vi har tänkt genomföra vår undersökning genom att observera er lärare i 

undervisningssituationer samt intervjua er. När det gäller intervjuerna vill vi ta reda på er 

förståelse av språkinriktat arbetssätt. Vår önskan är att få videofilma observationerna, 

eventuellt också intervjuerna. Ni kommer att vara helt anonyma och all data kommer att 

avidentifieras. När magisteruppsatsen är godkänd kommer allt material ni bidragit med att 

förstöras.  

Observationerna kommer att ta cirka tre timmar och intervjun ungefär en timme. 

Genom er hjälp hoppas vi kunna synliggöra er beprövade erfarenhet. 

Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Ni kan när som helst välja att avsluta ert 

deltagande. 
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Information om undersökning av undervisning 

 

Vi läser speciallärarprogrammet vid Örebro universitet. Denna vår kommer vi 

att göra ett stort arbete, en magisteruppsats. Det betyder att vi ska göra en 

undersökning och sedan skriva om den. Undersökningen ska handla om 

undervisning och ämnesspråk i so. Vi kommer att besöka några av dina lektioner 

och både filma och anteckna vid dessa tillfällen. När vi finns på din lektion är 

det din lärare vi tittar på. Vi kommer inte att filma eller anteckna om dig. Under 

dessa tillfällen kommer vi vara koncentrerade på vår undersökning och vi kan 

inte svara på frågor, hjälpa till eller prata med dig då. Har du frågor får du gärna 

ställa dem till oss före eller efter lektionen. Du kan också ta kontakt med oss om 

du undrar över något.  

 

Med vänlig hälsning 

Caroline Falk                     

Camilla Lennartsson          
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Intervjufrågor 

 

 Vad innebär språkinriktad undervisning för dig? 

       

 

 Vad innebär ämnesspråk i so för dig? 

 

 

 

 Vad innebär språklig stöttning för dig? 

 

 

 

 Hur arbetar du för att utveckla ämnesspråket i so hos dina elever? 

 

 

 

 Vilken typ av språklig stöttning tycker du att dina elever behöver för 

att utveckla ämnesspråket i so? 

 

 

 

 Vad tänker du extra på när det gäller språkinriktad undervisning 

och eleverna på specialskolan? 

 

 

 

 


