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Sammanfattning 

I skollagen (2010:800) betonas vikten av att alla barn och elever har rätt till den ledning och 

stimulans de behöver för sin personliga utveckling och sitt lärande. Skolan är därmed skyldig 

att ge alla elever det stöd de behöver. I den här studien undersöks hur den visuella 

undervisningen inom specialskolan för döva elever och elever med hörselnedsättning 

anpassas och skapar förutsättningar för att öka delaktigheten och måluppfyllelsen. Med fokus 

på lektionsinnehåll, planering och hur undervisningen kan främjas utifrån miljö och arbetssätt, 

kan möjligheter skapas för en god kunskapsutveckling hos eleven. Alla människor är olika 

och vi lär oss på olika sätt. Den här studien ska undersöka hur undervisningsmetoder, vilka 

bygger på våra sinnen, kan vara ett hjälpmedel. Inom specialskolan är språket en viktig del 

eftersom all undervisning är tvåspråkig, svenska och teckenspråk. Studien utgår därför ifrån 

ett sociokulturellt perspektiv då mycket av det sociala samspelet sker via kommunikation, 

men även utifrån ett individuellt perspektiv där lärstilsteorin används för att förtydliga 

lärandets olika delar och för att tolka och förstå resultaten. 

Resultatet visar att utifrån den språkproblematik som ibland uppstår i ett tvåspråkigt klassrum 

kan undervisningsmetoder som grundar sig utifrån olika sätt att lära främja lärandet. Studien 

visar på att vissa anpassningar görs inom specialskolan, men arbetet skulle kunna utvecklas 

ytterligare. Studien lyfter vikten av att alla elever är olika och därför krävs olika anpassningar 

för att kunskapsinhämtningen ska bli optimal. Med stöd av metoder vilka grundar sig på 

elevernas inlärningsstil skulle kunskapsinhämtningen kunna förbättras. Föreliggande studie 

kan bidra med en insikt i arbetet med visuell språkanpassad undervisning med stöd av 

lärstilsteorin, vilket skulle kunna skapa bättre förutsättningar för pedagoger i deras arbete. 

Studien är en kvalitativ fallstudie vilket genomförts genom deltagande observation samt 

videodokumentation i en årskurs 4 på en av landets fem regionala specialskolor för döva och 

hörselskadade.  

Nyckelord: Anpassad undervisning, visuellt lärande, lärande, inlärningsstil, inlärning, 

teckenspråk, tvåspråkighet, undervisning av döva elever och elever med hörselnedsättning. 
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1. Inledning  

Undervisning och lärande är begrepp som ligger till grund för kunskapsutveckling inom 

skolan. Alla människor är unika i sitt slag och har olika behov, vilket läroplanen (Skolverket 

2011) förespråkar. Det kan enligt Skolverket innebära ett anpassat arbetssätt där 

undervisningen sker utifrån elevens förutsättningar och behov, men även utifrån kunskap 

eftersom kunskapsinhämtningen sker på olika sätt. Lärande är ett stort begrepp och kan 

definieras olika. I det här arbetet kommer lärandet definieras utifrån det sociokulturella 

perspektivet men med fokus på individen, hur undervisningen utformas och tolkas på olika 

sätt för att främja elevens lärande.  

I denna studie kommer undervisning av döva elever och elever med hörselnedsättning inom 

specialskolan stå i fokus och hur språkanpassad undervisning kan öka måluppfyllelsen och 

delaktigheten. Utifrån tankar kring lärandet utifrån våra sinnen har mitt intresse för området 

skapats. Efter flera år som verksam pedagog inom specialskolan har funderingar väckts kring 

hur döva elever och elever med hörselnedsättning använder sina sinnen vid en lärsituation. 

Undervisning och lärande är en färskvara och behöver ständigt förbättras och förnyas 

beroende på klass och elever. Som pedagog kan en frustration uppstå när inte man inte har de 

rätta redskapen eller verktygen för att nå fram till elever. För att kunna utvecklas som 

pedagog behövs olika infallsvinklar som kan underlätta eller förtydliga i bemötandet av 

elever, eftersom alla elever är unika och deras behov och sätt att lära ser olika ut. Ett 

undervisningssätt passar kanske inte alla elever och då behöver pedagogen försöka på andra 

sätt för att nå fram med kunskapen. I min yrkesroll deltog jag på en föreläsning kring 

inlärningsstilar vilket skapade ett intresse för att undersöka detta ytterligare eftersom jag tror 

det kan vara bra för att ha en ökad medvetenhet om allas unika sätt att lära. Genom en ökad 

kunskap kring elevers kunskapsinhämtning, personlighetsdrag och insikten om att alla är olika 

och lär på olika sätt skapas nya möjligheter för både elever och pedagoger.  

Genom att koppla forskning kring undervisning av döva elever och elever med 

hörselnedsättning till forskning om språkets betydelse, individuellt lärande och allas olika sätt 

att lära kan denna studie förhoppningsvis bidra till att öka medvetenheten kring lärande. För 

att undersöka elevers individuella lärande har jag utgått ifrån forskning kring olika 

inlärningsstilar. Jag är medveten om att inlärningsstilar inte är vetenskapligt befäst arbetssätt, 

men för att utveckla ett effektivt individuellt lärande anser jag att denna studie skulle kunna 

belysa och förtydliga de fördelar det kan ge med att använda metoder som utgår ifrån elevens 

behov.  
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Under arbetets gång väcktes ytterligare tankar kring den visuella undervisningen. Är det 

självklart att alla elever i specialskolan är visuella i sitt sätt att lära? Finns det andra metoder 

som också är viktiga för att förbättra lärandesituationen? Hur viktigt är språket och dess 

betydelse för lärandet? Det här är några av mina funderingar som lett mig fram till denna 

studie. Tidigare studier inom olika teckenspråkiga fält bidrar till väsentlig kunskap för att 

belysa språkets betydelse för lärandet.  

I Sverige finns det åtta specialskolor och det är en skolform för elever med någon form av 

funktionsnedsättning. Fem av specialskolorna är regionala och riktar sig till elever som är 

döva eller har en hörselnedsättning. Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som 

ansvarar för specialskolorna. Det är en tioårig skolform med en egen läroplan, Läroplan för 

specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) (SPSM, 2017). Som 

pedagog på en av specialskolorna har jag flera års erfarenhet, vilket ligger till grund för mitt 

intresse hur undervisningen ytterligare kan utvecklas och skapa större möjligheter för alla 

eleverna att lära och utvecklas både ur ett individ- och sociokulturellt perspektiv. 

Undervisningen inom specialskolan innefattas av ett tvåspråkighetsperspektiv, där både 

teckenspråk och svenska (tal och skrift) används vid kommunikation och i undervisningen. 

Därför kommer även språkets betydelse för lärande belysas i studien. Genom undersökning 

inom mitt valda område är förhoppningen att skapa en djupare analys utifrån ett övergripande 

specialpedagogiskt perspektiv kring didaktiska metoder och arbetssätt kopplat till lärande.  

Undervisningen av döva elever och elever med hörselnedsättning innefattar både 

tvåspråkighet och flerspråkighet. Eleverna har olika språkkunskaper beroende på 

hemförhållanden; döv eller hörande familj, nyanlända med annat språk än svenska eller elever 

med hörselnedsättning som inte lärt sig teckenspråk från barndomen. Språkkunskaperna kan 

skapa en språkproblematik, vilket ökar behovet av en anpassad skolgång och språkanpassad 

undervisning. 

De forskare jag hänvisar till i min studie använder olika benämningar trots liknande 

definitioner; inlärningsstil/inlärningsmetod, lärmetod/lärandestrategier. I denna studie 

kommer begreppen inlärningsstil och inlärningsmetod att användas. Begreppen kommer att 

förklaras mer ingående längre fram i texten.  
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2. Syfte                                                                                                                            

Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka hur en visuell språkanpassad undervisning 

kan öka delaktigheten och måluppfyllelsen för döva elever och elever med hörselnedsättning 

inom specialskolan.  

Utifrån mitt syfte har tre frågeställningar formulerats: 

 Hur skapar pedagogerna en visuell lärmiljö som är anpassad efter elevernas behov?  

 Hur kan undervisningen kompletteras och anpassas när den visuella och 

språkanpassade undervisningen inte är tillräcklig? 

 Hur kan inlärningsstilar vara ett komplement i undervisningen? 

 

2.2 Arbetets disposition         

Examensarbetet inleds med en Inledning där jag beskriver mitt vetenskapliga intresse för 

lärande utifrån olika sinnen och då främst för döva elever och elever med hörselnedsättning 

vilket lett mig fram till denna studie. I Bakgrundsdelen beskrivs studiens 

undersökningsområde och här behandlas begreppet lärande, visuell språkundervisning och 

sinnenas betydelse för lärande. I avsnittet Tidigare forskning presenteras avhandlingar, 

artiklar och forskningsöversikter kring språkforskning utifrån ett tvåspråkighetsperspektiv och 

det visuella lärandet. Här presenteras även viss forskning kring inlärningsstilar, vilket baseras 

från lärande utifrån våra sinnen. Avsnittet är indelat i fem underrubriker; Lärande ur ett 

tvåspråkigt perspektiv, Visuellt lärande, Forskning om inlärningsstilar, Kritik mot 

inlärningsstilar och till sist ges en Sammanfattning av forskningsfältet. Därefter presenteras 

studiens Teoretiska utgångspunkter, vilket är den sociokulturella teorin och Lärstilsteorin. I 

Metodavsnittet beskrivs studiens ansats, vilket är kvalitativ fallstudie och metoden är 

observationer. Urval och genomförande samt Bearbetning och analys av det insamlade 

materialet presenteras under detta avsnitt. Även de Etiska aspekter, vilket tagits hänsyn till i 

denna studie redovisas här, för att sedan följas av Resultatdelen med redovisning, tolkning 

och analys av insamlad data. Till sist presenteras en Diskussion där studiens metod och 

resultat diskuteras och reflekteras kopplat till empiridelen. Avslutningsvis presenteras 

Sammanfattade slutsatser där studiens syfte behandlas och till sist ges förslag på Vidare 

forskning inom det specialpedagogiska fältet. 
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3. Bakgrund  

I det här kapitlet presenteras begreppet lärande utifrån olika synsätt och människans olika 

sinnen kopplat till styrdokument och relevant litteratur utifrån studiens syfte. Även 

tvåspråkighet och visuellt språkutvecklande undervisning av döva elever och elever med 

hörselnedsättning redogörs.  

3.1 Styrdokument 

Denna studie kommer att fokusera på användbara didaktiska verktyg med den lärande 

individen i fokus, utifrån elevens förutsättningar. Genom utveckling och användning av olika 

pedagogiska verktyg kan förutsättningar skapas för både pedagoger och elever. Med ett 

stimulerande arbetssätt kan anpassad undervisning skapas med utgångspunkt utifrån den 

enskilde individen, vilket står tydligt förklarat i Skollagen (2010:800); 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst 

ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 

2010:800, 2014:458, kap 3). 

Genom att utgå ifrån elevens förutsättningar genom stimulans och pedagogisk ledning kan rätt 

stimulans vara nyckeln till god kunskapsutveckling, vilket även finns beskrivet i Skollagen 

(Skolverket, 2011) där utbildningens syfte, att främja elevers utveckling och lärande tydligt 

finns beskrivet: 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära (sid 7, Skolverket 2011). 

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

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (sid 8, Skolverket 2011). 

Varje människa har olika behov vilket gör att undervisningen inte kan se likvärdig ut, 

utan måste utformas på olika sätt för att möta olika typer av behov (Skolverket, 2011).  

 

3.2 Lärande  

Hur människor lär och utvecklas har i alla tider varit en gåta och det kommer aldrig att skapas 

en slutgiltig lösning kring undervisningsmetoder erfar Roger Säljö (2014). 
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Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv sker genom interaktion mellan människor, att samtala 

och ställa frågor och låta eleverna få bidra med funderingar och tankar. Alla kan tillföra något 

med sin kunskap och göra tillägg i diskussionen, vilket blir utvecklande för eleverna och för 

gruppen (Hajer & Meestringa, 2014). Det är viktigt betonar Hajer och Meestringa (2014), att 

eleverna förstår syftet med lektionsinnehållet, kan återge och relatera till innehållet genom att 

kunna förklara med ord eller text vad olika begrepp betyder. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv enligt Säljö (2014) är kommunikation, tänkande och omvärldsuppfattning, den 

form av lärande och utveckling vilket visar på att kommunikativa processer blir centrala. Alla 

elever har olika strategier för att lära, därför kan en klass inte göra på liknande sätt eftersom 

det inte passar alla betonar Hajer och Meestringa (2014). Knoors och Marschark (2014) lyfter 

vikten av att döva elever och elever med hörselnedsättning behöver stöd med olika visuella 

minneshjälpmedel för att befästa kunskapen. Även Susan R. Easterbrooks och Jennifer Beal-

Alvarez (2013) betonar vikten av att döva elever och elever med hörselnedsättning har behov 

av stöd och rätt strategier för att ta sig an okända ord och begrepp och att pedagogen använder 

rätt nivå på texter. Sambandet mellan läsning och skrivning är viktigt betonar författarna 

eftersom idéer och tankar om språket syns tydligt här. Teckenspråket skapar en brygga till det 

skrivna språket, om texten visas samtidigt som man tecknar orden eller meningarna 

(Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013).  

 

3.3 Visuellt lärande ur ett språkperspektiv 

Unga barn med hörselnedsättning har kort visuell koncentration påvisar Knoors och 

Marschark (2014). Speciellt döva barn har mycket kort visuell koncentration och behöver 

utveckla verktyg för att kunna bli en duktig visuell lyssnare. För att underlätta för döva 

elevers arbetsminne, presenterar Knoors och Marschark två sätt att jobba på. Pedagogen kan 

erbjuda stöd i klassrummet genom strukturerad undervisning eller minneshjälpmedel som 

tabeller och planscher, repetition och att erbjuda eleverna minnesträning, vilket gör att de kan 

förbättra arbetsminnet. Författarna betonar att en av de centrala funktioner som gör en 

människa till en människa är språket. Språket betonas som den viktigaste 

kommunikationsdelen, men själva kommunikationen är ändå det viktigaste, eftersom 

språkkunskaper kan variera. En kombination med tecken och tal ger en hjälp att kunna 

kombinera talat och tecknat språk anser Knoors och Marschark (2014). Även Emelie Cramér- 

Wolrath (2015) menar att teckenspråk och talat språk processas i samma del i hjärnan. 

Språkbearbetningen kommer att presenteras utförligare under rubriken Tidigare forskning. 
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Döva barn visar på en försenad språkutveckling menar Knoors och Marschark, vilket även 

leder till förseningar i de exekutiva funktionerna, vilka sköter minnet och uppmärksamhet, 

metakognition och beteende. Döva elever använder sig därför mer av tidigare erfarenheter och 

sammanhang än hörande elever menar de (2014). Genom att arbeta aktivt och processinriktat 

under flera lektionspass anser Hajer och Meestringa (2010) att kunskap och språklig förståelse 

kan förankras på ett effektivt sätt hos eleverna och de hinner reflektera över vad de lärt sig. 

3.3.1 Sinnenas betydelse för lärande                                                                                               

Genom att använda många sinnen samtidigt skapas ett starkare nätverk och om 

undervisningen är planerad utifrån att fler sinnen aktiveras, skapas en effektivare 

undervisning anser Ladberg (2000). Genom att utgå ifrån elevers starkare sinnen skapas en 

effektivare utveckling och ett effektivare lärande. Ladberg betonar att det är viktigt att 

eleverna får möjlighet att även utveckla sina svagare sinnen. Hindras de i sina starka sinnen 

kommer det att hämma utvecklingen. Våra sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak 

aktiveras och kopplas ihop i hjärnan förklarar Ladberg (2000).  

Kunskap är inget som skapas av sig självt menar Gärdefors (2010) eftersom en person måste 

kunna tolka, värdera och relatera till annan kunskap för att kunna ta till sig ny information. 

För att förstå behöver personen resonera med och kring informationen eftersom själva 

lärprocessen bygger på att vi ska kunna strukturera och omvandla ny kunskap med tidigare 

kunskap. Genom att kunna sätta in kunskap i nya sammanhang konstrueras kunskap av varje 

individ utifrån dennes förkunskaper. Formen av lärande är att lära för att förstå, att kunskap 

inte bara handlar om fakta utan även att förstå sammanhanget och mönstret inom 

kunskapsområdet. Enligt Gärdefors kan en person lära sig nya områden bättre ju fler sinnen 

som är inblandade i undervisningen eftersom fler kanaler till minnet kompletterar varandra 

(2010). 

Under rubriken Tidigare forskning presenteras en artikel av Lui och He (2014). Artikeln 

behandlar språkinlärning och olika arbetssätt vilket kan främja elevernas lärande när 

undervisningen sker på elevers andraspråk, vilket förtydligar vikten av det här arbetssättet 

ytterligare.  

3.3.2 Faktorer för att främja lärandet                                                                            

Faktorerna som kan främja lärandet är enligt Hajer och Meestringa (2014) indelade i fem 

större grupper så kallade element; miljömässiga-, emotionella-, sociologiska-, - och 

fysiologiska- och psykologiska element. Elementen kan påverka elevens sätt att ta till sig 
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kunskap, vilket kan underlätta för pedagoger att hitta bra strategier för lärande. Hajer och 

Meestringa (2014) menar att det är viktiga pedagogiska verktyg för att främja lärandet. Alla 

fem element är inte nödvändiga för alla individer, men om något av de fem elementen är 

framträdande är det viktigt att individen får just det specifika behov tillgodosett anser Hajer 

och Meestringa (2014). 

Illeris (2015) tar upp könsskillnader när det gäller lärande. Han menar att lärandet kan 

behandlas på tre olika nivåer; kroppsliga eller fysiologiska nivån, psykologiska nivån och den 

sociologiska nivån. Inom den kroppsliga och fysiologiska nivån spelar hjärnans uppbyggnad 

och funktion en stor roll. Inom den psykologiska nivån förhåller sig de olika könen olika till 

hur de upplever olika typer och former av lärande. Inom den sociologiska nivån handlar det 

om vilka samhälleliga möjligheter och vilka behov av lärande som de olika könen har. Illeris 

förklarar att flickor mognar tidigare än pojkar och att de därför kan lära sig tidigare. Pojkar 

blir istället starkare och större och kan därför prestera bättre vid fysiska aktiviteter. Det är 

viktiga skillnader, men ändå diskuteras inte könsskillnader så ofta menar Illeris, men betonar 

att det kan vara viktigt att ha i beaktande när det gäller lärande (2015). När det gäller 

språkliga funktioner menar Illeris att hjärnforskningen visar på att hjärnhalvorna hos flickor 

och pojkar skiljer sig. Flickor har lättare med språkliga funktioner och pojkar har lättare att 

hantera logiska och rumsliga funktioner (2015). En konsekvens av undervisningen som inte 

utgår efter elevens behov kan vara skolk, sabotage, dåligt uppförande och eleven känner ett 

misslyckande förklarar Ladberg (2000). Det är viktigt att försöka göra eleven medveten om 

sitt eget sätt att lära och vad eleven behöver för att kunna lära. Eleven får inte bli syndabock, 

utan pedagogen behöver istället titta på vad som är fel i situationen betonar Ladberg (2000). 

Skolverket (2016a) hänvisar till Håkansson och Sundberg som menar att nivågrupperingar 

utifrån elevers prestationer eller kunskaper ofta negativa effekter på elevers lärande och 

skolresultat. Det kan skapa sämre förutsättningar för samarbete i klassen anser de. Även om 

pojkar har sämre skolresultat än flickor anser Håkansson och Sundberg att det skulle behövas 

några speciella undervisningsstrategier. De menar istället att det handlar om ett 

manlighetsideal hos pojkar och att de kan ha ett ”antiskolbeteende” (2016a). Illeris (2015) 

visar på att människor lär sig i samspel med andra men utifrån individuella förutsättningar, på 

olika sätt och hur vissa förhållanden kan främja lärandet (2015). När en pedagog varierar sin 

undervisning menar Hajer och Meestringa (2014) att fler kan tillfredsställas och olika 

uppgifter kan jämna ut skillnaderna, vilket främjar lärandet. De menar att inlärningen sker 
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med kroppen och känselsinnet och följande unika stildrag anses vara vanligast: visuell, 

auditiv, taktil, kinestetisk (Hajer & Meestringa 2014). 

Visuell: Personen kommer bäst ihåg presentationer som grundar sig på visuellt material via 

synen, det vill säga genom bilder, texter, tankekartor, filmer eller vad de observerar.  

Auditiv: Personen lär sig bäst via hörselsinnet. De föredrar att få innehållet i lektionen först 

muntligt presenterat och förklarat, för att sedan verbalisera vad de hört, sätta ord på 

kunskapen.  

Kinestetisk: Personen har ett behov att röra på sig när de själva läser nytt material eller 

lyssnar på en föreläsning. De lär sig genom fysiskt och aktivt deltagande eftersom genom 

rörligheten befästes deras lärande.  

Taktil: Personen har ett behov av att känna på saker De lär sig genom att använda händerna 

så kallat hands-on learning (Hajer & Meestringa 2014). 
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4. Tidigare forskning 

Studiens syfte är att undersöka hur en visuell språkanpassad undervisning kan öka 

delaktigheten och måluppfyllelsen för döva elever och elever med hörselnedsättning inom 

specialskolan. I det här kapitlet presenteras tidigare forskning kring lärande hos döva elever 

och elever med hörselnedsättning ur ett tvåspråkigt perspektiv. Även viss forskning kring 

inlärningsstilar presenteras för att vetenskapligt förankra studien.  

Eftersom min studie utgår ifrån både ifrån ett sociokulturellt- och individuellt perspektiv 

presenteras tidigare forskning som behandlar den sociala aspekten och språkets betydelse för 

lärande och utveckling i klassrumssituationer, men även forskning kring olika inlärningssätt 

vilket bland annat fokuserar på visuellt lärande för döva elever och elever med 

hörselnedsättning. Mycket av forskningen inom skolan idag handlar om lärandet där eleven är 

i fokus. Främst utifrån en integrerad undervisning där metoder och pedagogiska verktyg kan 

vara ett sätt att skapa en harmonisk och utvecklande lärmiljö. Vikten av ökad kunskap om 

olika sinnen och elevers olika sätt att lära kan vara ett komplement och användbart redskap 

för pedagogen.  

Litteratursökning har skett genom sökord på internet via databaserna ERIC, SAGE och DiVA. 

Även genom läsning av tidigare studier har lämpliga artiklar och avhandlingar hittats. 

Sökord: inlärningsstil, learning-styles, inlärning, deaf, learning styles, kriticism learning 

styles, visuell undervisning, visual learning, teckenspråk, sign-language.  

4.1 Lärande ur ett tvåspråkigt perspektiv     

I en litteraturstudie gjord av Carin Roos och Karin Allard (2016) använder de begreppet 

literacy. De hänvisar till tidigare forskning på barn med hörselnedsättning som visar att barn 

som är döva eller har en hörselnedsättning behöver få en undervisning som utgår ifrån en 

visuell värld och utifrån den aspekten förstå hur skriftspråket uppfattas av barnen. Roos och 

Allards forskning tyder på att det finns behov av en visuell orienterad didaktik och att det är 

upp till pedagogen att skapa en sådan. De menar att det skapas en interaktion och en 

medvetenhet för både elev och pedagog, vilket kan leda till en bättre lärandeprocess. Enligt 

Roos och Allard (2016) finns det mycket forskningsrapporter om läs-och skrivlärandet, men 

utan att det förklaras eller erbjuds råd till pedagogerna. Det visuella stödet i olika former lyfts 

upp som en viktig del, vilket även Camilla Lindahl (2015) påvisar. Genom att visa likheter 

mellan teckenspråk och skrift blir eleverna uppmärksamma. Om eleverna får visuellt stöd i 

form av teckenspråk och bilder utvecklas de metalingvistiska färdigheterna (språklig 
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medvetenhet) på teckenspråk. De metalingvistiska färdigheterna kan användas för att processa 

och förstå strukturen i skriftspråket. Genom användning av båda språken teckenspråk/svenska 

tillsammans med bild och text skapas en språkbrygga, vilket Allard (2013) och Lindahl 

(2015) menar är en förutsättning för att utveckla förståelsen för språket. Roos och Allard 

(2016) lyfter vikten av kommunikationsfaktorn, att pedagogen bör arbeta för att stimulera och 

utveckla kommunikationen i elevgruppen. En fungerande social interaktion är avgörande för 

motivation för lärande och att det sker i en rik kommunikation med mycket diskussioner. 

Eleverna behöver få reflektera över sitt språklärande, det vill säga didaktiska tankar kring 

varför och vad.  Klassrumsmiljön är därför en viktig och självklar aspekt när det gäller 

kommunikation, men miljön är inte så optimal som den borde menar Roos och Allard (2016).  

Ur ett didaktiskt perspektiv visar både Allards studie (2013) och Lindahls studie (2015) på att 

miljön i ett klassrum som till exempel bordsplacering är viktig för att skapa tillgänglighet och 

en bra kommunikationsmiljö, både för elever och för pedagoger. Ett klassrum bör vara 

utrustat med teknisk undervisning eller hjälpmedel för att kunna bygga undervisningen på 

tvåspråkighet. Möbler bör vara anpassade och ha visuellt orienterad placering, Smartboards 

och Whiteboards bör vara placerade på ett sätt som underlättar kommunikationen i 

klassrummet. I en visuellt anpassad lärmiljö är det här viktiga delar för att bemöta elevernas 

behov (Allard, 2013; Lindahl, 2015).  

4.2 Visuellt lärande  

Visualisering innebär inte bara att använda sig av bilder och film, utan medvetet kunna 

använda sig av visuella strategier menar Roos och Allard (2016). Den visuella perceptionen 

förmodas eller kan vara den starkaste inlärningsstilen för döva elever och elever med 

hörselnedsättning. Visuell perception innebär att vara visuellt uppmärksam, visuellt känslig 

och visuellt nåbar. Det är viktigt att pedagogen har visuell kontakt med eleverna, kunna förstå 

dem och använda visuella kontaktskapande strategier i klassrummet (Roos & Allard 2016).  

Undervisning med visuella komplement skapade en stor förbättring av elevernas resultat visar 

en studie av Marschark, Morrison, Lukomski, Borgna, Convertino (2013). De betonar att döva 

elever har ett bredare visuellt fält och har därmed en större känslighet för visuell information i 

miljön och kan flytta sin visuella uppmärksamhet snabbare än hörande elever. Det kan ses 

som en fördel eftersom de lättare kan identifiera viktiga stimuli i periferin, vilket i sin tur 

skapar en neurologisk utveckling. Denna känslighet för periferi och att snabbt flytta 

uppmärksamhet tyder på att döva barn kan ha fördelar i formella och informella 

inlärningssituationer, men det hjälper inte till att förstå i vilken uträckning de är ”visuella 
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elever”. Döva elevers känslighet för visuell distraktion i klassrummet tyder på att miljön är 

avgörande för att undervisningen ska fungera. Miljön är alltså mer avgörande än att själva 

undervisningen ska vara visuell. Miljön ska vara anpassad efter de behov som finns, vilket 

leder till bättre framgång för eleverna menar Marschark et al. ( 2013). Marschark et al. 

betonar att det behövs mer kunskap kring förståelsen av visuellt lärande och kognitiva 

förmågor, hur det tillgodoser behoven hos döva elever. Döva elever kan tas förgivet att de är 

visuella på grund av sitt visuella språk -teckenspråket. Istället är det viktigt menar Marschark 

et al. att fokus blir på lärandet, hur eleven lär sig bäst och hur informationen kan stödja 

lärandet på olika sätt, eftersom det sker en utveckling och en större förståelse skapas för 

elevens behov (2013). 

I artikeln Are deaf students visual learners? Marschark et al. (2013)  redovisas en studie gjord 

på döva studenter där det visuella lärandet diskuteras. De hänvisar till flera tidigare studier 

gjorda bland annat på Gallaudet Research Institute, 2011. Utifrån deras studier framkom 

frågeställningar kring döva elevers lärande vid matematikundervisning, om de lär sig bäst via 

visuellt lärande eller om det bara är ett antagande. Döva elever är beroende av att visuellt 

kunna ta till sig information, men frågan är om det är just denna metod eleverna lär sig bäst 

på. De hänvisar till forskning som visar på att det finns två visuella inlärningsmetoder, 

antingen instruktioner via språk eller via bilder/diagram. Inlärningen sker beroende på elevens 

inlärningsstil menar de och vad eleven tycker är mest tilltalande. Att döva elever är visuella 

jämförs med att de är beroende av teckenspråket i motsats mot talat språk. Men att lära sig via 

teckenspråk är en verbal färdighet, som läsning, även om det sker visuellt. Teckenspråk som 

undervisningsspråk är inte tillräckligt för att kalla en elev för visuell, det innefattar även andra 

aspekter menar Marschark et al. (2013).  

Marschark et al. (2013) refererar även till flera andra studier, bland annat Dowaliby och Lang 

1999, vilka betonar interaktioner mellan språkområden och kognitiva förmågor hos döva 

studenter, vilket kan få konsekvenser för inlärning. Döva och hörande elever har olika 

kognitiva styrkor och behov. De menar att visuella komplement i undervisningen såsom 

bilder, filmer och diagram kan vara till stor hjälp för inlärning för alla elever. Men det är inte 

tillräckligt menar de, utan det behövs även kompletterade frågor vilka eleverna får fundera på 

och omvandla egen kunskap (2013).  

I en annan studie gjord på både hörande och döva elever redogör Knoors och Marschark 

(2014) för undervisningssituationens olikheter. Studien påvisar att hörande elever tittar på 
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pedagogen hela tiden, för om de inte gör de förlorar de information. Döva barn som får 

information på teckenspråk kan ibland titta bort längre stunder, men ändå ta till sig 

informationen, vilket kan bero på att de har en stark visuell förmåga och god perception. Men 

samtidigt menar Knoors och Marshark att döva elever som använder tolk, måste jobba mer 

med arbetsminnet för att hänga med under en genomgång när pedagogen pratar och visar på 

tavlan, eftersom det kräver att de tittar bort från tolken (2014). 

Cramér-Wolrath (2015) har gjort en forskningssammanställning där det framkommer att både 

talat språk och teckenspråk främjar den kognitiva utvecklingen. Forskning inom tvåspråkighet 

finns i större utsträckning runt om i världen menar hon. Forskningen visar på att hjärnan 

neurologiskt har samma förutsättningar för talat och tecknat språk. Hjärnan blir mer flexibel 

med två språk eftersom en tvåspråkig hjärna programmerar utifrån att språket uttrycks på 

olika sätt menar Cramér- Wolrath. Forskningen har visat att talat och tecknat språk har samma 

språkliga fördelning i hjärnan. Cramèr-Wolrath (2015) menar att hjärnforskning kommit fram 

till att talat och tecknat språk aktiverar i samma område i hjärnan. Visuellt språk och lärande 

har studerats inom teckenspråksforskningen för att hitta bästa möjliga verksamhet för lärande. 

I hjärnan aktiveras de högre kognitiva processerna och syftet med forskningen är att studera 

hjärnan, hur språket uppfattas visuellt, med människans mest centrala sinne vilket är synen 

förklarar hon. Vikten att få in den visuella bilden och formen i kroppen underlättar lärandet 

menar Cramèr-Wolrath och även Roos (2013, 2014). Har eleven uppfattat den visuella bilden 

kan de använda det som stöd i skrivande, avkodning av ord, arbetsminne och förstå 

kopplingen mellan bokstäver, tecken och ord (Cramèr-Wolrath, 2015; Roos 2013, 2014). 

Cramer-Wolrath (2015) menar att den forskning som gjort på döva och personer med 

hörselnedsättning består av mindre grupper vilket innebär evidens, det vill säga att inga 

generella slutsatser kan dras utifrån enskilda studier. Men om flera forskningsstudier visar på 

samma resultat kan ändå slutsatser dras menar hon (2015).  

4.3 Forskning om inlärningsstilar  

I artikeln The scientific Status of Learning Styles Theories betonar Willingham, Hughes, 

Dobolyi (2015) att undervisningens upplägg kan ha betydelse för elevens prestation. Alla 

människor lär sig på olika sätt beroende på erfarenheter och intressen. Willingham et.al. 

(2015) hänvisar till flera teorier för undervisning utifrån olika inlärningsstilar. Men eftersom 

det saknas vetenskapligt stöd för dessa teorier menar de att det inte kan tillämpas som metod 

inom undervisning. Det finns inte tillräckliga bevis för att stödja teori kring att varje elev har 

en viss inlärningsstil. Men samtidigt menar de att prestationen i en grupp kan öka om de får 
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undervisningen anpassad efter olika typer av lärstilar, till exempel visuellt, auditivt eller 

kinestetiskt. Artikeln påvisar att en elev inte kan vara antingen eller, utan undervisningen bör 

vara varierad. 

I Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan, Willinghams (2013) artikel Improving Students 

Lerarning With Effektive Learning Techniques (2013) diskuteras effekter av olika 

inlärningsstilar, både styrkor och svagheter. Fokus är på självständiga inlärningsstrategier, att 

lära på egen hand. Dunslosky et.al. (2013) anser att det finns lågeffektiva och högeffektiva 

strategier. Lågeffektiv inlärningsstrategi betyder att en person behöver komplexa förmågor för 

att kunna sammanfatta en läst text, vilket yngre elever inte alltid har. Därför behöver eleverna 

utveckla och träna denna förmåga innan de gör en sammanfattning. Det är en viktig förmåga 

att kunna för att klara av skolans mål. För att eleverna ska kunna klara denna uppgift kan de 

behöva göra övningar på olika sätt för att utveckla sina förmågor. En högeffektiv 

inlärningsstrategi kan vara att träna på arbetsområden i grupp eller använda olika metoder till 

exempel genom att svara på frågor eller använda övningskort där eleven har svaret på 

baksidan för att enklare befästa kunskap. Om eleven föredrar att sträckläsa inför ett 

provtillfälle är det viktigt att informera eleven om att det är viktigt med pauser då 

djupinlärningen främjas och kunskapen befäst. Genom att ge eleverna redskap för olika 

inlärningsstrategier kan de välja vilken som passar dem bäst. Eleverna behöver få lära sig 

olika knep för kunskapsinhämtning. Elevers lärande främjas av om lärarna integrerar 

inlärningsstrategier i sin undervisning skapar bättre resultat menar Dunlosky et.al. (2013). 

Språkinlärning och inlärningsstilar för elever som får undervisning på sitt andra språk 

behandlas i en artikel skriven av Liu och He (2014) The match of teaching and learning styles 

in SLA. De betonar vikten av att pedagogen behöver ha kunskap om sin egen undervisningsstil 

och framförallt sin egen inlärningsstil, det vill säga att byta från den lärarcentrerade 

undervisningsstilen till en kompatibel undervisningsstil. Elever som är bekanta med sina egna 

inlärningssätt, menar Liu och He, även ges möjlighet att kunna hitta egna styrkor och 

svagheter och kunna anpassa sina inlärningsstrategier. Det gör att eleverna kan skapa bättre 

tekniker för att lära. Samtidigt hjälper det eleverna att förstå och lära sig andra typer av 

inlärningssätt för att kunna anpassa sin inlärningsstil menar författarna. Eleverna kan således 

kunna anpassa sig till olika undervisningssätt/metoder och får på så vis en bättre 

språkinlärning. Liu och He (2014)  påvisar att matchningen av undervisnings- och 

inlärningssätt med rätta språkliga förutsättningar kan effektivt förbättrar elevernas prestation 

och skapar positivt inflytande på deras motivation och attityd mot studierna. Pedagogerna kan 
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välja sin undervisningsstil och skapa en kompatibel undervisning vilket främjar och förbättrar 

kvalitén på språkundervisningen menar Liu och He (2014). 

 

4.4 Kritik mot inlärningsstilar 
Eftersom skollagen ställer krav på att skolan ska vila på en vetenskaplig grund (§ 5, SFS 

2014:458) har Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012) gjort en 

forskningssammanfattning/översikt av didaktisk forskning. De betonar undervisningssätt och 

användning av vetenskapliga metoder inom undervisningen. Här framkommer det kritik mot 

arbetet med inlärningsstilar bland annat genom forskaren John Hattie, som menar att det 

istället hämmar elevers lärande. Håkansson och Sundberg menar att undervisningen bör 

anpassas till elevernas kunskapsnivå och att utgångspunkten alltid ska vara att engagera 

eleverna i deras arbete och ge bra instruktioner. De betonar vikten av kollegialt lärande, vilket 

kräver kommunikativa lärandemiljöer där eleverna kan ha hjälp av varandras erfarenheter och 

kunskaper. Därför anser de att enskild undervisning inte är särskilt effektiv. Det är inte heller 

en effektiv undervisningsstrategi menar forskarna, att utgå ifrån att eleverna har olika 

inlärningsstilar; visuell, spatial, lingvistisk eller kinestetisk. Men de betonar att 

undervisningen måste innehålla utmaning, variation, och erfarenhetsutbyte (2012).   

I en forskningssammanställning sammanfattar Skolverket (2016b) utifrån John Hattie, att 

lärandet sker på bästa sätt i grupp eftersom den sociala miljön med kamrateffekten är 

avgörande för att undervisningen ska ge framgång. En dialogisk kommunikation i 

klassrummet förespråkar Hattie snarare än monologisk, eftersom den typen av 

kommunikation utvecklar lärandemiljön. Eleverna behöver ha tydliga lärandemål och ha 

vetskap om hur de kan nå målen eftersom god motivation hos eleverna kan skapa 

förutsättningar för lärande menar Hattie (Skolverket, 2016b).  

Forskaren John Geake (2008) menar att det mesta av hjärnan används hela tiden vid en 

lärprocess, inte enbart 10 procent, vilket han menar att viss forskning tyder på. Hjärnan är tätt 

sammankopplad, och dessa kopplingar används för att människan ska kunna fungera i vår 

komplexa värld. Enligt vissa hjärnavbildningar visar områden med högre (och lägre) 

aktivering när särskilda uppgifter ska lösas, vilket innebär att det sker en samordnad 

sammankoppling av båda sidor av hjärnan. Det handlar inte om att vänster eller höger 

hjärnhalva tänker separat. Hjärnans sammankoppling omfattar också sinnena, särskilt syn och 

hörsel. Vi lär oss inte med bara ett sinne, varför teorier om inlärningsstilar inte återspeglar hur 
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våra hjärnor faktiskt lär sig. Tillämpning av inlärningsstilar kan därför inte visa på några 

pedagogiska fördelar enligt de studier Geake undersökt. Han menar att det är viktigt som 

pedagog att söka vetenskaplig förankring innan man antar ”hjärnforskning” i sina klassrum 

(Geake, 2008).  

Varför det ser ut så kan bero på att forskningen inom skolområdet i Sverige har fokuserats på 

språk och kommunikation, bland annat ur ett sociokulturellt perspektiv på undervisning och 

lärande förklarar Håkansson och Sundberg (2012). De har gjort en sammanställning av svensk 

och internationell forskning kring kvalitativ god forskning, vilket bland annat visar på att 

samhällsförändringar och trender inom skola och undervisning påvisat att effektiv 

undervisning inte är knuten till någon specifik metod. Undervisning utifrån inlärningsstilar 

anses inte vara effektivt menar vissa forskare, bland annat John Hattie. Men anpassad 

undervisning där fokus ligger på elevernas kvalitativa förståelse av innehållet och pedagogens 

förmåga att förklara på elevens nivå, har visat på att eleverna uppnår bättre resultat menar 

Håkansson och Sundberg. De menar att det finns många olika metoder inom undervisning, 

men ingen forskare har kunnat komma fram till vilken som är den bästa metoden, vilket gör 

att det finns en otillfredsställelse inom forskningen. Många forskare efterlyser jämförande 

analyser mellan olika teoretiska ansatser och metoder, vilket är förklaringen till att författarna 

gjorde denna forskningsöversikt, med fokus på det didaktiska fältet (Håkansson & Sundberg, 

2012).  

 

4.5 Sammanfattning av forskningsfältet                                               
Jag har i det här kapitlet berört forskning som belyser vikten av språkanpassad undervisning. 

Jag har även belyst forskning kring visuell undervisning och anpassad undervisning där jag 

även berör inlärningsstilar och dess betydelse för lärande och kunskapsinhämtning. 

 

Forskningsområdet kring döva elever och elever med hörselnedsättning innehåller forskning 

gjord kring språk och språkinlärning.  Forskningen är begränsad när det gäller metoder för 

undervisning och kunskapsinhämtning. Även hur arbetssätt och metoder kan utformas på 

olika sätt för att främja elevers olika behov är bristfällig. En del forskning jag tagit del av 

behandlar olika förmågor och inlärningssätt bland annat det visuella lärandet. Det 

framkommer även viss kritik mot inlärningsstilar vilket jag tagit del av. Trots detta utgår 

många forskare ifrån elevers olikheter. Det är viktigt att ha kännedom om kritiken och att det 

finns motsättningar inom fältet. 
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Jag anser att min studie fyller en funktion utifrån det nuvarande forskningsfältet genom att 

undersöka hur en visuell språkanpassad undervisning kan öka delaktigheten och 

måluppfyllelsen för döva elever och elever med hörselnedsättning inom specialskolan. För att 

skapa lärmiljöer både språkligt och kunskapsmässigt kan pedagogen behöva didaktiska 

hjälpmedel för att kunna bedriva en varierad och anpassad undervisning. Undervisningen 

inom specialskolan för elever med hörselnedsättning är alltid visuell eftersom teckenspråket 

är ett visuellt språk. De elever som har svårigheter med att uppfatta informationen enbart 

visuellt har även behov av annan undervisning. Med kunskap kring elevers olika sätt att lära 

kan både de språkliga och kunskapsmässiga delarna underlätta och bli som ett stöd för 

pedagogen och förhoppningsvis vara ett led i att öka måluppfyllelsen, vilket jag vill påvisa 

med denna studie.  
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5. Teoretiska utgångspunkter  

I det här kapitlet behandlas studiens teoretiska utgångspunkter, vilket är både ur ett socialt 

perspektiv men även ur ett individuellt perspektiv. Därför utgår studien övergripande ifrån det 

sociokulturella perspektivet där samspel, miljö och kommunikation är det centrala. Utifrån det 

individuella perspektivet har lärstilsteorin använts för att fokusera på individens behov i en 

lärsituation. Sociokulturellt perspektiv och lärstilsteorin presenteras för att skapa förståelse 

kring de tankar studien bygger på och utifrån mitt syfte att undersöka hur en visuell 

språkanpassad undervisning kan öka delaktigheten och måluppfyllelsen för döva elever och 

elever med hörselnedsättning inom specialskolan.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Sociala, kulturella och historiska erfarenheter anser Gibbons (2013) har betydelse eftersom 

lärandet inte är individuellt, utan en social företeelse. Ett sociokulturellt perspektiv enligt 

Säljö (2014) utvecklar samspel med andra människor och genom interaktion utvecklas språk 

och förståelse. Inom sociokulturella teorin är just samspelet mellan människor, 

språkanvändningen och kommunikationen det centrala (2000). Enligt Lev Vygotskij (1997) 

utvecklas en persons tankar och handlingar genom sociala sammanhang. Genom samarbete 

med andra personer lär sig eleven att förklara, argumentera och omformulera sig (1997). 

Genom kommunikation skapas interaktion och delaktighet enligt Säljö (2014) vilket ger 

möjlighet till lärande och utveckling i det sociala samspelet. I en kommunikativ praktik 

brukar det även innehålla fysiska verksamheter som till exempel spela spel, rita, klippa eller 

liknande. Man bör känna till regler och kunna ta emot instruktioner, vilket kräver en 

kommunikativ praktik (Säljö, 2000). 

Trots att hon är en biologisk varelse, med tydliga begränsningar, kan människan således – på gott 

och ont- häva sig över dessa förutsättningar genom att utveckla och använda redskap av fysiska 

och språklig (eller intellektuell) natur och genom att organisera sig i olika former av kollektiva 

verksamheter (Säljö 2000, sid.29). 

Det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2014) har just betoningen på kommunikationen, 

hur vi lär oss och hur kunskapen bildas. Människan är en individ som är formad av sociala 

och kulturella erfarenheter, hur vi ska tänka, bete oss eller kommunicera. Språket är en 

förutsättning för att kunna ta till sig kunskap och kunna bevara den. Människan är 

kommunikativ redan från födseln och vi är alla inriktade mot att samspela med andra (Säljö, 

2000). Det är i ett socialt och meningsfullt sammanhang som språket utvecklas och eleverna 

bör vara medvetna om sitt eget lärande och hur de kan utveckla sitt språk menar Hajer och 
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Meestringa (2014). Även Liberg (2011) anser att språket blir mer aktivt genom att delta i en 

grupp tillsammans med flera deltagare och genom språket skapas kunskapen. Genom språket 

lär sig personen hur samhället fungerar och hur man ska bete sig (2011). Det sociala 

samspelet och hänsynstagande förklarar Säljö (2014) är några av de mest grundläggande och 

viktigaste egenskaper för att lära sig. Barn lär sig genom samspel med andra människor; att 

titta på andra, härma och delta i aktiviteter. Lärandet i sig kan se olika ut för ett barn, i 

hemmet och i skolan. Därför är rutiner för ett barn en viktig förutsättning i ett socialt samspel 

(Säljö, 2000). Enligt Dysthe och Igland (2003) var den sociala samverkan själva 

utgångspunkten för Vygotskij när det gäller lärande och utveckling. Utvecklingen sker inom 

sociokulturella aktiviteter och utvecklar elevers mentala processer och det individuella 

medvetandet. Förhållandet mellan utveckling och lärande och mellan språk och tänkande är 

centralt i Vygotskijs forskning anser de (2003). Hur människor tar till sig kunskap, 

tankeformer och färdigheter och kunna använda dem i nya sammanhang är en av kärnfrågorna 

kring lärande och kunskap inom ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2014). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan lärandet bli ännu mer effektivt om instruktioner kan göras i 

mindre grupper för att effektivisera lektionerna framhåller han (2014). Arbetet i klassrummet 

kan behöva kompletteras betonar Karlsson och Wennergren (2014), eftersom färdigheter och 

kunskaper utvecklas. Genom att låta eleven arbeta tillsammans med andra skapas självinsikt 

och eleven lär sig att ta egna initiativ. Samtidigt är det bra för eleven att få individuellt 

anpassad instruktion för att kunna arbeta mest effektivt anser Säljö (2014).  

5.2 Lärstilsteorin  

För att kunna göra en analys utifrån ett individuellt perspektiv relaterar studien till 

lärstilsteorin vilket presenteras av Boström (2004). Lena Boström är forskare inom lärstilar 

och har skrivit en avhandling i ämnet. Boström är fortfarande ledande i Skandinavien med sin 

doktorsavhandling Lärande och Metod (2004) när det handlar om forskning kring 

inlärningsstilar. Boström ger en samlad bild av olika forskares teorier om inlärningsstilar. En 

bra kombination av inlärningsstilar och anpassad undervisning betonar Boström (2004) 

skapar möjligheter till ökad delaktighet i klassrummet. Om en elev får undervisning efter sin 

inlärningsstil skapas större chans att prestera bättre, jämfört med en metod som inte alls passar 

elevens inlärningsstil menar hon. Didaktik ett viktigt begrepp menar Boström eftersom hur-

frågan kan kopplas till inlärningsstilar, det vill säga på vilket sätt eleverna bäst tar till sig 

kunskap utifrån olika metoder. Det innebär att pedagogen kan ha ett metodiskt synsätt kring 

inlärningsstilar och att pedagogiken flyttar in i en disciplin eller ämnesmiljö, där det finns en 
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naturlig koppling till alla ämnen. Didaktikens viktiga normativa frågor vad (innehåll), hur 

(lärandeaspekt) och varför (mål-och syftesaspekt) kan ses som ett verktyg, det hjälper 

pedagogen att kunna sätta ord på arbetet som sker i klassrummet. De didaktiska frågorna 

behöver vävas in i arbetet med eleverna så de kan reflektera över sitt egna lärande anser 

Boström (2004).  

Med en kombination av både ett sociokulturellt- och ett individuellt perspektiv utifrån 

lärstilsteorin kan kommunikation och språk undersökas från olika perspektiv. I en visuell 

språklig miljö är den sociala samvaron, gemenskapen och miljön viktig eftersom alla måste 

kunna se varandra och vara delaktiga i en diskussion. Enligt den sociokulturella teorin är 

grunden för en god kunskapsutveckling språket och viljan till att kommunicera, vilket kändes 

som en naturlig teoretisk ansats i min studie. Det individuella perspektivet behövs för att gå 

på djupet och undersöka hur undervisningen kan förbättras och utgå ifrån elevernas behov. I 

min analys har jag använt mig av det sociokulturella perspektivet vid analys av miljö, 

kommunikation och socialt samspel och det individuella perspektivet vid analys av 

lärsituationens olika metoder, arbetssätt, material etcetera, utifrån lärstilsteorin.  
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6. Metod                 

I det här kapitlet kommer mitt val av metod att presenteras. Inledningsvis kommer studiens 

forskningsansats och val av metod, därefter en redogörelse för kvalitativ fallstudie med 

observation som datainsamlingsmetod och urval och genomförande. Följande redovisas 

bearbetning och analys, studiens tillförlitlighet och etiska ställningstagande.  

6.1 Forskningsansats och val av metod  

Eftersom intentionen med min studie är att undersöka hur en visuell språkanpassad 

undervisning kan öka delaktigheten och måluppfyllelsen inom specialskolan, är i enlighet 

med Denscombe (2016) den mest relevanta metoden kvalitativ fallstudie. Den gör det möjligt 

att genomföra en djupdykning inom ämnet och ger möjligheter till att finna detaljer och 

förklaringar i miljön utifrån studiens syfte (2016). Datainsamlingen har gjorts på en utvald 

specialskola och den fokuserar på lektionens innehåll, planering och hur lärandet främjas 

utifrån miljö och arbetssätt. Studien omfattar totalt sju undervisningstillfällen, med fokus på 

vissa enskilda delar inom undervisningen, vilket Denscombe (2016) kallar småskalig 

undersökning. Genom denna kvalitativa fallstudie är syftet att undersöka hur en visuell 

språkanpassad undervisning kan öka delaktigheten och måluppfyllelsen för döva elever och 

elever med hörselnedsättning inom specialskolan.  

Undervisningen i visuell språkanpassad klassrumsmiljö, lärandet och utvecklingen i 

interaktion med andra är ett socialt samspel. Utgångspunkten i denna studie är utifrån det 

sociokulturella perspektivet och det individuella perspektivet i form av lärstilsteorin. 

6.1.1 Etnografisk ansats  

För att systematiskt skapa, samla in, bearbeta, analysera och tolka data från forskningsfältet är 

etnografi ett metodiskt arbetsredskap anser Birgitta Kullberg (2014). Kärnan för etnografi 

inom fältforskning är deltagande observation förklarar Elvstrand, Högberg och Nordvall 

(2015), vilket görs genom att studera mönster i sociala eller kulturella grupper, till exempel 

som i denna studie i ett klassrum. Forskaren är närvarande i själva verksamheten och kan 

registrera olika sociala handlingar som sker (2015). Observation, samtal, videofilmning, 

ljudupptagning och fältanteckningar är olika datainsamlingssätt som har använts i studien, 

vilket enligt Kullberg (2014) ger möjlighet till en djupgående förståelse av de beteenden och 

företeelser som studien avser. Datainsamling och analys hänger ihop och ses som 

kännetecknande för en etnografisk ansats. Problemformulering, dataproduktion, tolkning och 

analys integreras starkt i forskningsprocessen (Elvstrand et.al., 2015).  
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Vid etnografiska studier är en hermeneutisk utgångspunkt vanlig förklarar Elvstrand et.al. 

(2015), vilket innebär att det inte finns styrande kriterier för tolkningarna. En text finns inte i 

ett tomrum menar Westerlund (2015) utan skapas i en miljö. Förhållanden och sammanhang 

kan avspeglas i en text vilket Westerlund anser är viktigt att återskapa i en tolkning. Inom 

hermeneutiken är vetenskaplig teori och forskningsresultat viktiga som stöd under en 

tolkningsprocess. När en tolkning sker betonar Larsson (2007) att det finns en förankring, att 

det som tolkas kan förankras till verkligheten. Det är viktigt menar han för att tolkningen ska 

anses rimlig. Westerlund (2015) förklarar att den dialektiken från tidigare forskning och det 

empiriska materialet bygger på den hermeneutiska spiralen. Den visar på att det ständigt finns 

en koppling mellan det empiriska materialet och litteraturen, det hjälper till vid tolkningar av 

det empiriska materialet och gör att det blir djupare tolkningar (2015).  

6.2 Kvalitativ fallstudie  
För att skapa en djupare förståelse av det som ska studeras inom lärandesituationen menar 

Cato R.P Bjørndal (2002) att kvalitativ analys möjliggör en helhetssyn på sociala processer 

och sammanhang. Genom att studera elever under lektioner kan man upptäcka mycket utifrån 

undervisningstillfällen och det sociala samspelet, vilket gör att kvalitativ studie blir närmare 

vardagshändelser än vad en kvantitativ datainsamling gör förklarar Bjørndal. Framställningen 

av kvalitativa studier behöver övertyga läsaren menar Larsson (2007), att se verkligheten på 

ett nytt sätt. Ett kvalitativt angreppssätt ger en större frihet, upplevelser av det som undersöks 

ger uttryck för egen förståelse och tolkning, vilket Bjørndal (2002) anser är en fördel eftersom 

insamlad data blir mer trovärdig.  

Kvalitativ metod enligt Larsson (2007) är en metod som upptäcker ny kunskap, vilket är ett 

övergripande krav på all forskning menar han. Fördelar med fallstudier enligt Denscombe 

(2016) är att den lämpar sig väl för småskalig forskning, ger en helhetssyn, möjliggör 

användandet av flera olika forskningsmetoder, utnyttjar naturligt förekommande inramningar 

och har ett flexibelt tillvägagångssätt. Det finns även nackdelar med fallstudier menar 

Denscombe, i första hand trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån dess resultat 

och att det kan vara svårt att definiera fallets gränser. En lyckad kvalitativ analys enligt 

Larsson (2007) kan skapa nya kategorier för tänkande och skapa nya företeelser, vilka kan 

relateras till olika sammanhang och leda till utveckling inom olika områden. Denscombe 

(2016) betonar att själva poängen med användning av fallstudie är att analysera situationen, 

att utveckla en teori och att komma fram till vissa begrepp, påståenden eller hypoteser för att 

förklara vad som händer. Varje fallstudie kan ses som ett experiment och det går därför inte 
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att betrakta resultaten av en fallstudie som slutgiltiga eller absoluta, utan de är i behov av 

bekräftelse genom annan forskning som kan kontrollera dess validitet (2016).  

 6.2.1 Observation som datainsamlingsmetod 

Deltagande observation är enligt Denscombe (2016) en metod som används för att undersöka 

olika sociala företeelser inom vissa grupper. Denna metod förknippas med kvalitativ data och 

etnografiska infallsvinklar. Han betonar vikten av att den naturliga miljön inte störs när 

undersökningen genomförs, vilket gör att själva observationsprocessen kan bli problematisk. 

Forskarens perception, kan vara påverkad av personliga faktorer det vill säga synintryck, 

känslor, upplevelser, vilket man bör ha i beaktande betonar Denscombe. Observation, samtal 

och intervjuer ger möjlighet till en djupgående förståelse av de beteenden och företeelser som 

man vill studera (Denscombe, 2016). Pål Repstad (2007) anser att informella samtal är en del 

av det fältarbete man gör vid en observation. Han menar att det skulle vara konstigt att inte 

fråga eller samtala kring observationen (2007). 

Vid utformande av observationsschema betonar Denscombe (2016) att det viktigt att göra ett 

urval, eftersom det är omöjligt att få med alla aspekter av det som händer i miljön. För att 

resultatet från observationen ska bli användbart behöver observationsschemat utgå från det 

mest relevanta utifrån studiens syfte vilket togs i beaktande vid utformningen av studiens 

observationsschema. Det bör även vara fullständigt och täcka många möjligheter så att det 

inte blir tydliga luckor när schemat används. Det ska även vara entydigt och självklart, det ska 

vara uppenbart eftersom tiden inte finns för tolkningar eller funderingar under själva 

observationen. Studiens observationsschema (Bilaga 1) utformades därför med tydliga 

frågeställningar som är kopplade studiens frågeställningar och en färdig mall med rutor att 

kryssa i när vissa delar observerats. Punkterna behöver vara utifrån öppna beteenden och 

händelser som går att observera på ett direkt sätt. Attityder och tankar är inte relevanta 

eftersom de inte är synliga, därför behöver observationspunkterna vara exakta. Även 

frekvenser och ordningsföljd kring praktiska frågor har betydelse när observationsschemat 

skapas. För att rimlig mängd data ska kunna samlas in behöver det förekomma tillräcklig 

regelbundenhet (Denscombe, 2016).  

6.3 Urval och genomförande  

Urvalet till denna studie är subjektivt, vilket enligt Denscombe (2016) innebär att deltagarna i 

studien avsiktligt valts ut för att de troligen kan passa studiens syfte. Klassen, en årskurs 4 på 

en specialskola, med 15 elever har olika typer av hörselnedsättning; döva elever, elever med 

Cochlea implantat (CI) och elever med hörselnedsättning. Det finns även elever med olika 
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hemspråk. Studiens observationstillfällen är sju stycken med total observationstid på 7,5 

timme. Undervisningen var inom ämnena svenska, matematik, engelska och SO. 

Lektionstillfällena var uppdelade under olika dagar under veckan och vid olika tidpunkt på 

dagen.  

Observationerna genomfördes med filminspelning och fältanteckningar. En pilotstudie 

genomfördes innan själva observationen påbörjades. Denscombe (2016) anser att positionen i 

klassrummet är viktig, den bör vara diskret men samtidigt ge en överblick över deltagarna. 

Pilotstudien gjordes för att testa om observatörspositionen i klassrummet anses lämplig och 

om observationsmaterialet var relevant och tydligt. Vissa justeringar i observationsschemat 

gjordes för att göra schemat mer överskådligt och lättarbetat vilket överensstämde med 

Denscombes (2016) aspekter i förhållande till studiens urval. Även positionen av 

kamerautrustningen fastställdes till främre hörnet av klassrummet för att få en överskådlig 

blick av klassrummet. De justeringar som gjordes var vissa observationspunkter som 

reviderades för att stämma överens med mitt syfte för studien. 

Skolans rektor gav sitt medgivande till genomförande av min studie i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer utifrån samtyckekravet. Pedagoger, elever och 

vårdnadshavare informerades utifrån informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet både muntligt och skriftligt (se bilaga 2 och 3) innan observationerna ägde 

rum och gav sitt medgivande i enlighet med samtyckekravet. Av femton elever deltog fjorton 

elever i studien. Anpassningar gjordes vid videodokumentationen så denna elev inte deltog 

vid observationerna i enlighet med samtyckekravet. 

6.4 Bearbetning och analys          

Denna studie är en kvalitativ fallstudie. Det empiriska materialet består av deltagande 

observation, videodokumentation och fältanteckningar. Inom ett hermeneutiskt synsätt är 

vetenskaplig teori och forskningsresultat viktiga som stöd under en tolkningsprocess 

(Westerlund, 2015).  Den tidigare forskningen och det empiriska materialet jämförs och 

diskuteras vilket bygger på den hermeneutiska spiralen. Den visar på att det ständigt finns en 

koppling mellan det empiriska materialet och litteraturen vilket hjälper till vid tolkningar och 

ger även djupare tolkningar (Westerlund, 2015). Analysen vid etnografiska studier menar 

Kullberg (2014) görs kontinuerligt, fortlöpande analys och studien slutförs med en avslutande 

analys med en fördjupning av resultaten. Elvstrand et.al. (2015) beskriver denna analys som 

olika grad av tolkning. Tolkningar av första graden är det man sett eller hört, nedtecknad 
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vardagsförståelse, känslostämningar, lektionsinnehåll eller talutrymme i klassrummet, vilket 

är grunden till det fortsatta tolkningsarbetet. Både sammanhang och detaljer dokumenteras på 

olika sätt genom fältanteckningar, dokument, enkäter eller intervjuer (Elvstrand et al., 2015). I 

min studie gjordes första analysen under observationstillfället. Funderingar och reflektioner 

antecknades för att sedan renskrivas in i datorn vilket innebar att funderingar och 

fältanteckningar analyserades på nytt. Tolkningar av andra graden innebär att utöver det 

vardagliga sättet tolka en situation, och kopplar till mer främmande och akademiska och 

teoretiska begrepp, med viss frihet och kreativitet (Elvstrand et al., 2015). Genom en tidig 

analys av mitt material, fältanteckningar och videofilm analyserades, upptäcktes flera delar; 

struktur, arbetssätt, visuell miljö, språk och kommunikation etcetera, vilket kopplades till 

akademiska och teoretiska begrepp. Vid andra gradens tolkning uppmärksammades ytterligare 

delar kopplat till studiens forskningsfrågor; Hur skapar pedagogerna en visuell lärmiljö som 

är anpassad efter elevernas behov? Hur kan undervisningen kompletteras och anpassas när 

den visuella och språkanpassade undervisningen inte är tillräcklig? Likheter och upprepningar 

uppmärksammades, vilket utvecklar analysen ytterligare och skapar en fördjupning. Det 

empiriska materialet bearbetas på så sätt mer systematiskt menar Fejes och Thornberg (2012) 

och skapar en bra grund för fortsatt analysarbete. Tolkningar av tredje graden syftar inte bara 

till att tolka deltagarnas tolkningar, utan avser att ifrågasätta dessa och söka bakomliggande 

mönster och agendor. Misstankens hermeneutik, vilket innebär att inte bara att förstå hur de 

studerade själva tolkar sitt handlande, utan att kritiskt reflektera över denna självförståelse 

(Elvstrand et.al., 2015).  

När studiens datainsamling var klar gjordes en tredje analys av materialet där likheter, 

mönster och två kategorier upptäcktes, vilket Denscombe (2016) menar ger den kvalitativa 

studien ett större djup. Genom att titta på det inspelade materialet och anteckningarna flera 

gånger har kategorier plockats ut där olika teman har grupperats. Analysarbetet har utifrån 

Denscombe (2016) genomförts i olika steg där återkommande teman (struktur, språk, miljö) 

visat sig i observationerna och sedan grupperats utifrån ett sociokulturellt perspektiv, med 

stöd av en mall; ”Analys av kvalitativa data i grundad teori” (Denscombe, 2016). Utifrån mitt 

analysarbete grupperades två kategorier; Sociala- och miljöspecifika anpassningar och 

Visuella anpassningar. I de sociala- och miljöspecifika anpassningar har det sociokulturella 

perspektivet använts och vid de visuella anpassningarna har lärstilsteorin använts vid 

analysarbetet för att få svar på mina frågeställningar. Analysen kommer att redogöras under 

varje kategori i följande text i resultatdelen.  
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I mina excerpt förekommer både teckenspråk, talad svenska och talad svenska med 

teckenstöd. För att tydliggöra analysen har en transkriptionsnyckel skapats för att skapa en 

större förståelse för språkanvändningen i de olika excerpten. I excerpten använder jag 

figurerade namn på elever: Kim, Abdi, Karim, Per, Nadja, Abraham, Alisia, Olle. Eleverna 

heter egentligen något helt annat. Vissa av namnen förekommer i flera excerpter, vilket skapar 

ett förtydligande i min analys. 

6.4.1 Transkriptionsnyckel 

I excerpten förekommer både talad svenska och teckenspråk. För att underlätta läsningen har 

en transkriptionsnyckel skapats för att underlätta och skapa förståelse för läsningen av 

excerpten. 

Transkribering Förklaring Exempel 

VERSALER Svenskt teckenspråk CLOUD 

V-E-R-S-A-L-E-R Handalfabetsbokstavering C-L-O-U-D 

Arial (teckensnitt) Talat språk Vem är det? 

Arial (teckensnitt) 

understruket 

Talat språk med teckenstöd Hon är prinsessa. 

Times new roman Min kommentar (räcker upp handen) 

   

 

6.5 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet       

Kvalitativa studier innebär att undersökaren är noggrann och systematisk vilket Thornberg  

och Fejes (2015) benämner som trovärdighet och tillförlitlighet. De menar att all forskning 

har krav på sig att hålla hög kvalitet och måste kunna verifieras för att vara trovärdig. 

Verifieringen av studiens kvalitet beskrivs av Denscombe (2016) inom fyra kriterier: validitet, 

tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. Utifrån dessa kriterier beskrivs nedan hur 

jag förhållit mig till dessa i min undersökning. 
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Validitet handlar om de data som samlats in vid undersökningen ger svar på 

forskningsfrågorna och hur noggrant de är presenterade. Det innebär även att forskaren har 

undersökt det som var studiens avsikt (Denscombe, 2016). Larsson (2007) beskriver validitet 

som en samstämmighet mellan olika källor. I denna studie har syftet och frågeställningarna 

varit en grund för undersökningen och utifrån det har observation och samtal med 

pedagogerna varit en lämplig datainsamlingsmetod. Insamlad data har behandlats med 

noggrannhet och sekretess. Materialet har bearbetats systematiskt och analyserats i olika 

omgångar. 

Tillförlitlighet innebär att en undersökning ska kunna få samma resultat om en annan forskare 

genomför undersökningen vid ett helt annat tillfälle. Därför krävs det att forskaren noggrant 

har beskrivit sitt tillvägagångsätt (Denscombe, 2016). Han menar att det kan vara svårt att 

uppnå tillförlitlighet vid observation eftersom forskaren blir integrerad i datainsamlingen. I 

denna studie beskrivs undersökningens tillvägagångssätt med redogörelser för metod, analys 

och beslutfattande utifrån insamlat datamaterial. För att stärka tillförlitligheten i den här 

studien har analysen av datainsamlingen noga beskrivits steg för steg för att skapa 

transparens, vilket Denscombe förespråkar.   

Generaliserbarhet innebär enligt Denscombe (2016) överförbarhet, att läsaren ska kunna 

använda undersökningens resultat till andra undersökningar, resultaten ska inte vara unika i 

sitt slag menar han. Larsson (2007) betonar att det är viktigt att inte generalisera fallstudier 

eftersom de är unika. Genom att använda olika fallbeskrivningar kan kvalitativa analysen vara 

en del i kunskapstillskottet, den kan bli användbar utanför sitt sammanhang menar Larsson.  

Sociala fenomen är kontextbundna och föränderliga menar Thornberg och Fejes (2015) och 

kan därför inte generaliseras till en annan studie. Begreppet kallas analytisk generalisering 

inom kvalitativ forskning, vilket innebär att ett resultat betraktas utifrån läsaren som i sin tur 

får bedöma om studiens resultat kan överföras till en annan situation. Denscombe (2016) 

betonar att generaliserbarheten i en kvalitativ studie lätt kan ifrågasättas eftersom den består 

av komplexa sociala situationer, vilket är svårt att återupprepa.  Denna studie syftar till att 

skapa större förståelse och ökad kunskap vid kunskapsinhämtning, om inlärningsstilar och 

lärandestrategier. Resultatet i denna studie, anser jag, skulle kunna visa på liknande resultat på 

en annan specialskola.  

Objektivitet innebär enligt Denscombe (2016) att forskaren har ett öppet sinne när 

undersökningen genomförs. Tidigare erfarenheter, eventuella fördomar eller förförståelse får 
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inte inverka på forskarens resultat. Men Denscombe betonar att det är svårt, nästan omöjligt 

som kvalitativ forskare att vara helt neutral, eftersom kvalitativ data består av tolkningar. I en 

tolkning finns alltid forskarens jag med på ett eller annat sätt, vilket visar på vikten av att 

forskaren har ett öppet sinne gällande dataanalysen. Denna medvetenhet har föranlett till en 

ökad ansträngning för att resultatet inte ska påverkas. Men jag är dock medveten om att min 

bakgrund, som anställd inom specialskolan med många års erfarenhet, kan komma att färga 

resultatet till viss del.  

6.6 Etiska aspekter            

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (2017) är forskningsetik ett område 

som behandlar frågor kring forskning, etik och etiska krav på genomförandet och relationen 

mellan dessa. En forskare ska förhålla sig till de etiska frågor som kan uppstå vid en 

undersökning och forskningen måste kunna uppfylla etiska krav och kunna prövas mot de 

forskningsetiska principerna (2017). Utifrån Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet kommer 

dessa krav beskrivas nedan samt hur de använts i denna studie. 

Informationskravet innebär att berörda personer informeras om studiens syfte. Innan berörda 

pedagoger, elever och vårdnadshavare kontaktades skickades en förfrågan till skolans rektor. 

Information gavs kring studien och hur tillvägagångssättet skulle gå till. Rektorn godkände 

studien och hur informationen skulle delges, enligt samtyckekravet. Därefter fick 

undervisande pedagog och vårdnadshavare information kring studien skriftligt. Pedagog 

liksom vårdnadshavarna skulle ge sitt samtycke till att delta i studien. Enligt Denscombe 

(2016) får människor aldrig tvingas att delta i en forskningsstudie, utan deras deltagande 

måste vara frivilligt. Därför är information om forskningens syfte en viktig del för att 

personen ska kunna göra en förnuftig bedömning om de vill delta eller inte. Samtycke måste 

alltid vara skriftligt, det blir en formell dokumentering vilket även bekräftar att deltagaren har 

fått information kring studien. Enligt konfidentialitetskravet är deltagarna helt anonyma 

genom hela studien, skolan och eleverna som deltagit i studien är avidentifierade. Skolans 

namn eller lokalisering omnämns inte i studien, eftersom det inte är relevant för studiens 

syfte. Eftersom studien genomförs inom specialskolan är urvalet litet och därför bör hänsyn 

tas till detta. Insamlad data och fältanteckningar används enbart under analysarbetet och 

förvaras i säkerhet. Allt material från observationen kommer att raderas och förstöras efter 

avslutat arbete. Eftersom insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål 
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enligt Nyttjandekravet, kommer denna studie endast vara tillgänglig i form av färdig uppsats 

på DiVA. 
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7. Resultat         

Studiens syfte är att undersöka hur en visuell språkanpassad undervisning kan öka 

delaktigheten och måluppfyllelsen för döva elever och elever med hörselnedsättning inom 

specialskolan. Samtal med verksam pedagog och observationer i klass har genomförts. 

Observationerna har analyserats med stöd av litteratur. Analysen har utgått från ett 

sociokulturellt perspektiv och utifrån sociokulturella teorier för att sedan kategoriserats utifrån 

mitt syfte. 

Analysarbetet har genomförts i olika steg och olika teman till exempel struktur och språk, har 

visat sig återkommande vid observationerna, vilket presenteras utförligare under 

kategorianalysavsnittet. Inledningsvis ges en beskrivning av klassrumsmiljön och en 

sammanfattning av samtalet med pedagogen. 

7.1 Kategorianalys         

Redovisning av resultaten kommer att presenteras under varje kategori utifrån mitt 

analysarbete. Resultatdelen inleds med en sammanfattning av samtalet med pedagog för att ge 

en förtydligad bild av det pedagogiska arbetet, vilket följs av två kategorier.  

 Sociala- och miljöspecifika anpassningar 

 Visuella anpassningar 

I analysen finns några utvalda exempel från observationstillfällen beskrivna i excerpt, vilket 

ger läsaren förståelse för situationer vilka beskriver de kategorier som beskrivs. I slutet av 

varje kategori gör jag en kort sammanfattning, för att sedan utveckla min analys i 

resultatdiskussionen.  

I resultatdiskussionen inleds varje kategori med en frågeställning vilket är kopplat till mitt 

syfte; 

 Hur skapar pedagogerna en visuell lärmiljö som är anpassad efter elevernas behov?  

 Hur kan undervisningen kompletteras och anpassas när den visuella och 

språkanpassade undervisningen inte är tillräcklig? 

 Kan inlärningsstilar vara ett komplement i undervisningen för att öka delaktigheten? 
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7.1.2 Eleverna och klassrumsmiljön 

Observationen genomfördes i en klass med femton elever. Språknivån är varierad eftersom 

det finns döva elever, elever med hörselnedsättning och nyanlända elever med annat 

hemspråk än svenska eller teckenspråk. 

I klassen arbetar två pedagoger och en assistent. De arbetar oftast uppdelat i två grupper, i två 

olika klassrum som ligger i anslutning till varandra på grund av språkanpassningen. I ena 

klassrummet finns en hörslinga och pedagogerna använder mikrofon. Undervisningsspråket är 

i huvudsak teckenspråk. På vissa lektioner används språken parallellt, ena pedagogen tecknar 

och den andra pedagogen översätter till talad svenska. Det beror på vilken grupp som 

undervisas. En assistent följer vissa elever på deras lektioner, mest som språkligt stöd. När 

båda pedagogerna är i klassrummet används både teckenspråk och talad svenska. Språket 

anpassas alltid efter situationen. 

Klassrummen är ljust inredda med bra belysning. Bänkarna är placerade i en U-form, vilket är 

viktigt i en visuell undervisning. I ena klassrummet finns en heltäckningsmatta vilket ger 

ljuddämpning och skapar en bra ljudmiljö. Här finns en hörselslinga, bärbara mikrofoner och 

bänkmikrofoner vilka pedagogerna och eleverna använder vid tal. Klassrummen är beskaffade 

med modern teknisk utrustning; smartboards och läsplattor. Smartboard är ett pedagogiskt 

undervisningsverktyg som fungerar som en interaktiv Whiteboard och dataskärm.  

 

7.1.2 Samtal med pedagog    

Utöver observationerna genomfördes ett samtal med en av pedagogerna. Det framkom att 

grupperna är indelade i huvudsak efter språkkunskaper i teckenspråk. Några elever har 

teckenspråk som första språk och för en del av eleverna är teckenspråk deras andra språk. I 

grupperna finns även nyanlända elever och elever som tidigare gått på kommunala skolor, 

vilket innebär att de inte lärt sig teckenspråk än. Språket behöver därför anpassas efter vilken 

grupp och vilket ämne som undervisas. I en av undervisningsgrupperna är teckenspråk 

undervisningsspråket och i en annan grupp förekommer både teckenspråk och talad svenska. 

Det blir en språklig anpassning före en individuell anpassning, eftersom arbetet i de olika 

grupperna styrs efter elevernas språkliga behov och därefter kunskapsnivå. De elever som 

behöver mer utmaning i undervisningen får anpassade uppgifter utifrån deras kunskapsnivå. 

Eleverna arbetar med uppgiften i mindre grupp eller enskilt i klassrummet. 
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Enligt pedagogen är lektionsplaneringen utförligt gjord kring struktur och material för att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elever. Pedagogen planerar material utifrån vilken 

grupp som ska undervisas. Både material och genomgångar anpassas främst utifrån den 

språkliga nivån, men även utifrån kunskapsnivån, vilket görs för att främja elevers lärande. 

Min tolkning utifrån samtalet är att pedagogerna är väl insatta både i elevernas 

kunskapsnivåer och språkliga kunskap, vilket krävs för att arbeta med en klass med så många 

olika behov. De bemöter behoven och de ser till att språket blir det främsta verktyget. Men 

även pedagogiska verktyg används eftersom de arbetar med olika former av undervisning. I 

en klass med så många olika behov är det viktigt utifrån ett sociokulturellt perspektiv att 

skapa ett socialt samspel mellan de som har liknande behov. De skapar en interaktion mellan 

varandra och på så vis lära av varandra. Enligt pedagogen arbetar de medvetet utifrån att alla 

elever lär sig olika, vilket innefattar det individuella perspektivet. Pedagogerna ser eleverna 

olika behov men fokus är att arbeta språkinriktat och språkanpassat, vilket sker utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. 

7.1.3 Sociala- och miljöspecifika anpassningar 

Analysresultat utifrån frågeställningarna: Hur skapar pedagogerna en visuell lärmiljö som är 

anpassad efter elevernas behov? Hur kan undervisningen kompletteras och anpassas när den 

visuella och språkanpassade undervisningen inte är tillräcklig? 

Vid samtliga observationstillfällen inleds lektionerna med en gemensam inledning av vad som 

ska göras på lektionen, enbart på teckenspråk, där pedagogen tydligt och metodiskt förklarar 

lektionens innehåll. Kommunikationen i klassrummet sker i huvudsak på teckenspråk. 

Pedagogen tecknar och eleverna sitter så att alla kan se varandra. Eleverna följer med i 

genomgången och fokuserar på en sak i taget. Vid indelning i mindre grupper kan språket 

variera beroende på de språkkunskaper och behov som finns i gruppen. Lektionerna är 

uppdelade utifrån ett inarbetat arbetssätt och rutinerna genomsyrar arbetet. Strukturen är 

genomgående och välstrukturerad, vilket skapar trygghet för eleverna. Denna struktur gäller 

vid genomgångar, lektionsupplägg, och även vid kommunikationen i klassrummet eftersom 

det finns turtagningsregler att förhålla sig till. Studiemiljön är viktig eftersom miljön behöver 

vara visuell, alla behöver kunna se varandra i rummet. Klassrummen består därför av bänkar 

och bord som är placerade i en U-form. Även att ha möjlighet till att dela klassen i mindre 

grupper och skapa möjlighet till enskilda arbetsplatser. Ljudmiljön och hörselutrustning är väl 
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anpassad. Vid lektionsgenomgång där mycket text förekommer används en 

smartboardfunktion som döljer viss text på skärmen och visar en textrad åt gången.  

Excerpt 1. Lektion i svenska, gemensam läsning i halvklass med två pedagog och sex elever, fem elever 

med hörselnedsättning och en döv elev. Eleverna sitter i bänkar som är placerade i U-form framför en 

smartboard som visar bokens sidor. De läser gemensamt texten och för ett gemensamt samtal. Pedagogen 

ställer frågor kring innehållet, ordens betydelse och gör återkoppling till de begrepp och ord som 

förekommer i texten innan ett nytt kapitel påbörjas. Pedagogen talar svenska med mikrofon kopplad till 

en hörselslinga och den andra pedagogen översätter till teckenspråk. Eftersom gruppen består av både 

döva elever och elever med hörselnedsättning behöver alla hinna se vad som sägs, vilket pedagogen 

tydligt visar genom att peka på den elev som får svara. Eleverna väljer vilket språk de vill svara på; tal 

eller tecken, på grund av att vissa elever inte är fullt teckenspråkiga. När en elev talar översätter 

pedagogen till teckenspråk. Vissa elever väljer att svara med både tal och tecken som stöd. När 

pedagogen uppfattar att alla elever förstår innehållet fortsätter de läsa texten på samma sätt med 

kopplingar mellan ord/bild/tecken. Under hela lektionen används smartboarden som hjälpmedel. Alla sex 

elever i gruppen är delaktiga och bidrar till diskussioner kring innehållet.  

Pedagog 1: Om ni tittar på bilden från boken, minns ni vad texten handlade om?  

Pedagog 2: TITTA BILDEN, VAD MINNS NI FRÅN TEXT? 

Flera elever räcker upp handen. Pedagogen ger Kim ordet och hen förklarar sin version av textinnehållet 

kopplat till bilden. När Kim är klar får de andra eleverna lägga till detaljer som Kim inte har sagt. Sedan 

fortsätter de att läsa texten gemensamt på smartboarden. I texten förekommer ordet SPANN. 

Pedagogen 1: Vad betyder spann? 

Pedagog 2: VAD BETYDER S-P-A-N-N? 

Per: (räcker upp handen) Det betyder HINK (talar och tecknar hink- ”håller i ett handtag”). 

Pedagog 1: Ja precis, det här är en spann. (Pedagogen visar på smartboarden bilden på en 

spann).  

Pedagog 2: PRECIS, EN S-P-A-N-N (pekar på bilden) 

 Pedagog1: Spann är ett äldre ord för hink. 

Pedagog 2: S-P-A-N-N ÄLDRE ORD FÖR HINK, H-I-N-K. 

I excerpt 1 är turtagningen och den visuella språkanvändningen tydlig. Eleverna följer med i 

texten gemensamt och räcker upp handen när pedagogen ställer frågor. Eleverna använder sig 

av det språk de känner sig bekväma med när de svarar på frågor, det vill säga teckenspråk 
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eller talad svenska. När eleverna diskuterar texten med varandra används teckenspråk. 

Eftersom bilden från kapitlet diskuteras först kan alla elever påminnas och komma ihåg vad 

texten handlar om. De får en visuell bild att förhålla sig till och det skapas en gemensam 

förståelse, en visuell förankring. 

När bilden för spann/hink visas nickar alla elever instämmande. Både bild, text, tecken och 

handbokstavering används för att förtydliga orden. Pedagogen är tydlig med att fånga upp 

elevernas tankar och idéer genom att lyssna och bekräfta eleverna genom att nicka. Det är ett 

sätt att få alla delaktiga och se till att alla förstår innebörden av orden och texten innan de går 

vidare i texten. 

Excerpt 2 Samma svensklektion som Exerpt 1. Vid slutet av lektionen (30 minuter av en 40 minuters 

lektion), börjar två av eleverna bli trötta.   

Kim: (vickar på sin stol och ”väger” på stolen fram och tillbaka. Hen drar i sina kläder och drar tröjan 

över munnen).  

Olle: (sträcker på sig med armarna uträckta. Hen lägger huvudet på bänken och vickar samtidigt på sin 

stol).  . 

I excerpt 2 framgår det tydligt att Kim och Olle tappat den visuella koncentrationen och 

uthålligheten. Efter 30 minuter blir rörelsebehovet för stort och de orkar inte lyssna. Under 

lektionspasset förekommer tre språkvariationer (talad svenska, teckenspråk, svensk text). 

En anpassning skulle kunna vara att korta ner lektionen eller byta aktivitet. Genom att 

använda sina kunskaper av det eleverna lärt sig av lektionen, till exempel rita eller skriva 

utifrån texten. Detta för att arbeta med fler sinnen och inte bara den visuella. 

Excerpt 3 Vid ett annat lektionstillfälle i svenska, gemensam läsning, är klassen uppdelad i en mindre 

grupp på sju elever. I gruppen finns elever med hörselnedsättning och döva elever med en undervisande 

pedagog vilket innebär att båda språken, teckenspråk och svenska, används. I det här klassrummet finns 

ingen hörselslinga. Pedagogen använder både teckenspråk och delvis talad svenska som stöd, eftersom det 

finns döva elever och elever med hörselnedsättning i gruppen. Flera av eleverna är nyanlända och har 

nyss börjat lära sig teckenspråk och svenska. Eleverna sitter runt ett ovalt bord framför en smartboard och 

belysningen är god. Smartboarden används som ett visuellt hjälpmedel med scannad text.  

Pedagogen: (läser) Det är spännande att sova hos en kompis (tecken och viskande tal). 

SPÄNNANDE! (betonar tecknet). 

Abdi: Nej!  
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Pedagogen: (läser) Det är första gången han sover över hos Ali (tecken och viskande 

tal). 

Kim: (gömmer halva ansiktet i sin tröja, flackar med blicken). 

Pedagogen: Hur tror ni han känner? I MAGEN? (pedagogen pekar på magen)  

Karim: OROLIG/NERVÖS.  

Pedagogen: JA, SPÄNNANDE, FJÄRILAR I MAGEN. 

I excerpt 3 framgår det att betydelsen av gruppindelning utifrån språkkunskaper blir tydlig i 

det avseende att flera av eleverna har svårt att förstå innehållet. Eleven Karim är enligt min 

tolkning den elev som har kommit igång med sin läsning. Han är fokuserad och vill gärna 

svara på frågorna och lära sig mer. Han struntar i kompisarna som gör andra saker. Pedagogen 

uppmuntrar diskussionen kring ordet spännande, nervös. Detta för att skapa en dynamik kring 

ordet och koppla det till en känsla och ger ord till känslan. Det blir en bra diskussion mellan 

några elever och pedagogen. ”Kim” har svårt att följa med i undervisningen. Han uppfattar 

inte syftet med lektionen. Eleven visar tydligt att det är för svårt. Den visuella anpassningen 

som var gjord utifrån språkkunskaperna i gruppen räckte inte här. Utöver det visuella skulle 

även materiella ting, bilder, film, dramatisering eller liknande kunna skapa större förståelse 

för begreppet. Abstrakta ord och begrepp är svåra att förstå om språkkunskaperna är 

otillräckliga.  

Excerpt 4. Lektion i matematik. Halvklass med fem elever med hörselnedsättning, en pedagog och en assistent.  

Lektionen är 80 minuter lång och inleds med samling i 25 minuter. Under samlingen använder pedagogen 

teckenspråk. Eleverna arbetar med olika material och får enskilda genomgångar av pedagogen. Eleverna får 

vänta på sin tur. Eleverna har tillgång till olika material; liten whiteboardtavla att skriva på, läsplattor, små 

plastkuber, 10-stavar. Pedagogen anpassar språket till varje elevs behov; bara teckenspråk, bara tal eller tal med 

teckenstöd. Flera av eleverna har svårigheter med svenska språket i matematikboken och ber ofta pedagogen 

eller assistenten om hjälp. 

I excerpt 4 visar på vikten av tillgång till visuellt och taktilt material i klassrummet vilket kan 

användas vid behov. Eleven kan själv välja att använda olika material.  Beroende på 

arbetsuppgift väljer eleverna olika modaliteter; läsplatta, Whiteboard eller liknande. Eleverna 

har även möjlighet till att sitta enskilt eller i mindre grupp i klassrummet, vilket är ett 

individuellt val.  
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Excerpt 5. Lektion i engelska. En pedagog och sju elever med hörselnedsättning, inga döva elever. 

Undervisningsspråket är svenska med visst teckenstöd. Pedagogen använde både bild och ord för att 

skapa tydlig koppling till nya engelska ord. Eleverna har vid ett tidigare tillfälle gjort självporträtt i 

helbild, en klippdocka, vilket blir visuellt och tydligt för eleverna. Till klippdockan har eleverna fått 

skapa kläder i olika färger. Textbearbetning sker sedan med utgångspunkt från elevernas egna material. 

Eleverna ska skriva texter på engelska som ska handla om dem själva. 

Eleverna får i excerpt 5 använda sig av flera olika sätt att ta till sig kunskapen vilket 

främjar lärandet. De får använda bild och form, koppla ord/begrepp till tydligt konkret 

material. Här används både visuell och taktilmetod kopplat till språket. 

Sammanfattningsvis kring De sociala- och miljöspecifika anpassningarna, är vikten av 

gemenskap och sociala koder en del av lärandeprocessen. Elevernas placering i klassrummet 

är en visuell anpassning som både blir språklig, men även kunskapsmässigt. Eleverna får stöd 

av språket då språkväxling sker mellan svenska och teckenspråk. Genom bra placering där 

alla kan se varandra i klassrummet blir undervisningen visuellt språkutvecklande i samspel 

med andra. Teckenspråket blir ett tydligt stöd till texten, orden visualiseras och på så vis 

skapas en förståelse för orden. Språkbristerna visar sig tydligt och blir avgörande hur väl 

eleverna deltar under lektionen. Några elever tycker det är svårt, de har svårt att fokusera och 

gör istället andra saker under lektionen. Även olika störningsmoment i klassrummet utifrån 

miljöaspekten påverkar koncentrationen; elever som rör sig i klassrummet, elever som gör 

störande ljud eller bus. De övriga eleverna tappar fokus på pedagogen och textbearbetningen 

eftersom de istället tittar vad som händer i klassrummet. Även om undervisningen sker i 

grupp behöver varje individ få sina behov tillgodosedda.  

7.1.4 Visuella anpassningar  

Analysresultat utifrån frågeställningarna: Hur skapar pedagogerna en visuell lärmiljö som är 

anpassad efter elevernas behov? Kan inlärningsstilar vara ett komplement i undervisningen 

för att öka delaktigheten? 

Vid samtliga observationstillfällen uppmärksammades kommunikationen mellan elever och 

pedagog. Undervisningsspråket i klassen är teckenspråk och alla gemensamma samlingar eller 

genomgångar ges på teckenspråk vilket är en visuell anpassning. Vid genomgångar anpassar 

pedagogen sitt språk, tal och/eller tecken, beroende på vilken typ av hörselnedsättning eller 

vilka behov eleverna har. Arbetssättet är inarbetat och strukturerat och eleverna anpassar sig 

oftast efter språket och tar hänsyn till turtagningsregler så alla hinner se vad som sägs under 

lektionen. Vid samtliga observationstillfällen förekommer tydlig förankring av lektionens 
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innehåll. Det görs med genomgång av ord, begrepp och bilder på smartboarden. Pedagogen 

tecknar, skriver upp ordet och visar bild på objektet eller personen, vilket illustreras i det här 

exemplet. 

Excerpt 6. Lektion i SO, repetition av stenåldern. En pedagog, en assistent och elva elever. I denna grupp 

är det elever med hörselnedsättning, inga döva elever. Eleverna sitter i sina bänkar som är placerade i en 

U-form placerade framför smartboarden. Lektionen startas med gemensamt med en repetition av 

tankekartan från tidigare lektion. Pedagogen använder mikrofon som är kopplad till en slinga och 

stödtecken, eftersom inga döva elever deltar under denna lektion. Orden på tankekartan repeteras med 

både tal och tecken. Vid några ord finns det ritade bilder till exempel en ren, ett lerkrus, en pilbåge. Om 

eleverna inte förstår vissa ord bokstaverar pedagogen ordet och förklarar ytterligare. 

Ordet lava och mossa förkom i tankekartan. Flera elever visste inte skillnaden på dessa eller hur de ser 

ut. Pedagogen bokstaverade på teckenspråk L-A-V-A och ljudade även ordet, letade fram en bild på 

smartboarden och visade eleverna. En diskussion påbörjas, var eleverna sett lava och var det växer och 

vilka djur som äter lava. Eleverna använder handuppräckning och väntar på att få ordet så att alla kan 

hinna se och höra vem som pratar.  

I excerpt 6 blir ord/bild/tecken/tal ett tydligt sätt att arbeta visuellt och skapar en större 

förståelse för innehållet. Ord, bild och tecken förstärker förståelsen och genom en tydlig 

struktur i både språkbearbetning och lektionsupplägg blir eleverna trygga med innehållet 

och kan fortsätta att arbeta med texten. Utifrån en gemensam genomgång, vilket är viktigt 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, kan eleverna ändå ta till sig informationen på ett 

individuellt sätt, på sin nivå och skriva en egen text utifrån tankekartan. Men för att 

ytterligare förtydliga olika begrepp och ord kan fler sinnen behöva upptäcka, känna och 

förstå för att förståelsen ska bli komplett vilket är en anpassning utifrån inlärningsstilar, att 

alla tar in kunskapen på olika sätt. Detta blir tydligt i excerpt 5 när orden även blir 

förverkligade. 

Excerpt 7. Samma lektion som i excerpt 6. Pedagogen har med olika saker för att förtydliga och 

visualisera begrepp; en flinta sten, näver och lera. Eleverna luktar och känner på föremålen. När eleverna 

har vetskap kring de olika orden i tankekartan grupperar pedagogen och eleverna gemensamt in alla orden 

i olika grupper med tydlig ordningsföljd; 1. bostad, 2. mat, 3. kläder, 4. Jakt, etcetera. Pedagogen skriver 

ut tankekartan och ger alla elever ett varsitt papper. Eleverna skriver utifrån tankekartan en egen faktatext. 

En grupp elever (fem stycken) väljer att skriva på egen hand och sitter runt ett ovalt bord i klassrummet. 

De har en tankekarta som stöd, med tydlig struktur i uppbyggnaden av sin text. Övriga elever (sex 

stycken) skriver en faktatext gemensamt med pedagogen. De sitter runt smartboarden med varsitt papper 

med tankekarta, pedagogen skriver på datorn. Varje elev får säga vad pedagogen ska skriva. Alla elever 

gör samma moment, men på olika anpassade nivåer.  
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I excerpt 7 använder eleverna sig av strukturen i tankekartor, språket, texten och får en 

tydlig visuell förankring till vad orden/begreppen innebär. Strukturen skapar en trygghet i 

språkberarbetningen vilket underlättar det anpassade arbetet. Genom stöd av ett 

gruppsamarbete, ett socialt samspel ökar den sociala interaktionen och ger ett stöd i 

elevens arbete. Det skapas förutsättningar för eleverna att förstå innehållet av lektionen 

eftersom bild, ord och text förklaras tydligt. Föremålen förtydligade med riktiga föremål 

vilket blir konkret för eleverna. De använder flera sinnen vid kunskapsinlärningen vilket 

ökar begreppsuppfattningen och förståelsen för orden. Genom att få en tydlig förankring 

till ord och begrepp kan eleverna skriva egna individuella texter utifrån sin kunskapsnivå.  

 

Excerpt 8. Lektionen är svenska och startar med en morgonsamling, sex elever, både döva elever och 

elever med hörselnedsättning, en pedagog. Pedagogen går igenom dagens schema och datum framme vid 

tavlan tillsammans med Nadja. Abraham räcker upp handen. Han har uppmärksammat att det är svenska 

flaggor på alla stadsbussar och att flaggan är hissad på skolgården. Pedagogen ber Nadja att titta i 

kalendern och eleven läser att det är Viktoria som har namnsdag. Abraham räcker upp handen; 

Abraham: Vem är det? 

Pedagog: Vem det är? (Pekar på bilden) Hon är prinsessa. Hon heter V-I-K-T-O-R-I-A 

och är Prinsessa.  

Abraham: Varför flaggar man på hennes namnsdag?  

Pedagogen: Varför flaggor? Hon tillhör kungafamiljen och då brukar vi hissa flaggan 

här i Sverige. 

Pedagogen använder smartboarden och skriver upp namnet Viktoria och prinsessa och en bild hämtas 

från internet av Kronprinsessan Viktoria. Pedagogen förklarar vem Viktoria är och varför det är flaggdag 

på hennes namnsdag. Diskussioner följer om Viktorias barn och familj och var de bor. Pedagogen 

använder bilder och ord på Haga slott där Viktoria och hennes familj bor och foto på hela kungafamiljen. 

När den gemensamma diskussionen lagt sig återgår pedagogen till lektionsplaneringen.  

Excerpt 8 visar på vikten av att förklara och visualisera för eleverna för att öka deras 

förståelse och omvärldskunskap. Genom att fånga upp elevers olika funderingar är ett sätt 

att bekräfta eleven genom språket. Utifrån olika modaliteter förklaras varför bussar har 

flaggor på taken. Pedagogen visualiserar ord och bild med en tydlig förklaring. På så vis 

skapas ett tydligt visuellt språktillfälle och en bekräftelse där elevers funderingar blir 
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besvarade och på så vis utvecklar språket och med bild förtydligar då eleverna kan 

återkoppla till tidigare erfarenheter eller skapa nya.   

Excerpt 9. Lektion i engelska. En pedagog och sju elever med hörselnedsättning, inga döva elever. 

Undervisningsspråket är svenska och engelska med teckenstöd. Pedagogen använde både bild och ord för 

att skapa tydlig koppling till engelska ord. Eleverna har vid ett tidigare tillfälle gjort självporträtt i helbild, 

en klippdocka. Till klippdockan har eleverna fått skapa kläder i olika färger. Textbearbetning sker sedan 

med utgångspunkt från elevernas egna material. Eleverna ska skriva texter på engelska som ska handla 

om dem själva. En elev räcker upp handen och pekar på sin teckning som visar ett moln och frågar 

pedagogen: 

 Abraham: Vad heter ”moln” på engelska? 

 Pedagog: Det heter ”cloud”, ”moln”  

Abraham: Hur skriver man? 

Pedagog: C-L-O-U-D  

I excerpt 9 exemplifieras arbetssättet ord/bild/tecken som ett sätt för eleven att förstå och 

skapa förståelse för engelska ord. Strukturen i arbetssättet är inarbetat och eleven kan relatera 

till bilden för att visualisera ordet ”cloud”. Det blir ett konkret sätt för eleven att lära sig nya 

engelska ord. Att använda en klippdocka som stöd ökar elevernas möjligheter att ta till sig 

engelska ord, det visualiseras och blir konkret. Pedagogen använder liknande arbetssätt som 

tidigare excerpt då ord/bild/tecken förstärks. Eleverna får arbeta med fler sinnen och olika 

metoder för att befästa kunskapen. 

Sammanfattningsvis av denna kategori, Det visuella språket, är min tolkning att 

anpassningar utifrån ett språkutvecklande arbetssätt tydligt genomförs. Eleverna får 

möjlighet till visualisering med stöd av tecken, ord och bild och när de använder olika 

material och bilder i för att förtydliga vissa begrepp och saker. Det skapar en förståelse och 

en fördjupning av ordens betydelse och eleverna får möjlighet att uttrycka sig på det språk 

de känner sig bekväma. Arbetssättet i klassrummet utifrån förstärkning genom olika sinnen 

och tydliga kopplingar mellan ord och bild skapar en förståelse och delaktighet. Genom att 

anpassa undervisningen med en tydlig struktur i både språkbearbetning och innehåll kan 

eleverna bilda sig en bättre uppfattning kring betydelsen och lärandet främjas. Genom att 

ge eleverna fler alternativ under lektionerna skapas en individuella anpassning. 

Anpassningarna sker utifrån lärarens perspektiv och skulle kunna utvecklas ytterligare om 
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eleverna själva kan få välja hur de skulle vilja lära sig eller på vilket sätt de bäst tar till sig 

kunskapen. Utifrån min frågeställning kring inlärningsstilar är resultatet att undervisningen 

skulle kunna utvecklas ytterligare och därmed skapa andra förutsättningar för elevers 

delaktighet. Analysen visar att lektionerna främst är lärarstyrda och inarbetade efter en 

struktur vilket eleverna är vana med. Arbetssättet skulle därför kunna utvecklas ytterligare 

för att öka delaktigheten och på sikt få en ökad anpassning av elevernas behov ur ett 

individuellt perspektiv. 

 

7.2 Resultatsammanfattning   

Resultatet från min fallstudie visar på att i huvudsak utgår undervisningen från språkliga 

nivåer. Elevernas språkliga identitet är grunden till en gemenskap och en identitet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Genom att skapa ett socialt samspel där eleverna kan utforska sitt 

egna individuella arbetssätt, känna sig trygg med språket, för att sedan fokusera på lärandet. 

Eleven behöver känna trygghet i språket och lära sig behärska teckenspråket. 

Utifrån en av mina frågeställningar, Hur pedagogerna skapar en visuell lärmiljö som är 

anpassad efter elevernas behov, visar mitt resultat att det främst sker med ett visuellt stöd 

genom språket och det sociala samspelet, vilket utvecklar elevens förmågor. Elevernas olika 

bakgrund är en viktig del som bör beaktas och anpassas därefter, vilket sker genom ett arbete 

som både är språkligt och nivå anpassat. Anpassas språket (teckenspråk och tal) efter 

gruppens förmåga kan lärandet bli mer effektivt och språkutvecklande. Eftersom alla elever är 

unika och har olika behov visar resultatet av min analys att lektioner med olika modaliteter, 

visuella bilder eller saker ökar deltagandet under lektioner. Genom att välja metoder/arbetssätt 

där eleverna lättare kan bemöta sitt sätt att lära kan det stärka de kanaler som är mest 

anpassade för just den individen, vilket ger svar på min andra frågeställning; Hur kan 

undervisningen kompletteras och anpassas när den visuella och språkanpassade 

undervisningen inte är tillräcklig? Vid samtliga observationstillfällen gavs viss möjlighet till 

eget individuellt arbete både i mindre grupp och enskilt. Lektionerna överlag har en 

gemensam struktur och med samling eller genomgång av lektionen, oftast enbart på 

teckenspråk. När genomgången är avklarad pratar pedagogen med varje elev, vad eleven ska 

arbeta med och vilket material. De elever som redan vet, de hämtar sina saker och sätter sig på 

sin plats. Eftersom vissa elever inte har svenska som sitt modersmål blir genomgången med 

bilder och ord viktig för att förstå innebörden av orden. I grupp utvecklas eleverna och skapar 
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ett socialt samspel, vilket enligt det sociokulturella perspektivet är grunden för att utveckla 

lärandet. Studiens resultat visar att både den språkliga miljön och den fysiska miljön en 

mycket viktig del eftersom det främjar lärandet, men även det sociala samspelet. Genom 

miljöns olika anpassningar både visuellt, fysiskt och ljudmässigt främjar lärandet eftersom 

elevernas behov blir tillfredsställt, vilket är en förutsättning för att olika aspekter ska 

tillgodoses. Struktur i arbete, förhållningssätt, språk och anpassat material vilka utgår ifrån 

olika sinnen skapar enligt min tolkning denna förutsättning. Struktur skapar trygghet och 

genom en trygg miljö kan eleverna utvecklas i sin takt, på sin individuella nivå. Språket 

utvecklar lärandet och eleven skaffar sig kunskap.  

Hur kan då inlärningsstilar vara ett komplement i undervisningen? Arbetet med 

ord/bild/tecken/text/konkretmaterial främjar många sinnen samtidigt; öga, hand, lukt, känsel. 

Med koppling till på vilket sätt eleven lär sig bäst, enligt min tolkning, innebär det att 

eleverna kan ta till sig kunskap på sitt unika sätt, alla kan följa med i undervisningen på sin 

nivå. Även att det ges möjlighet till anpassade val i en undervisningssituation, att eleven får 

avgöra vilket moment eller vilken uppgift eleven känner att den klarar av. De elever som 

redan har en god förförståelse för vissa begrepp får istället kunskapen via texten, orden, 

meningen och utvecklar språket på sitt sätt genom att ordförrådet ständigt förstärks och 

utvecklas.  

En aspekt utifrån mina resultat är att ett anpassat arbete inte bara ska vara utifrån språklig- 

och kunskapsnivå, utan ett anpassat arbete bör vara skapat utifrån elevens behov. Dessa 

begrepp kan lätt blandas ihop, vilket jag ska fortsätta diskutera i min diskussionsdel. Även hur 

lektioner som är inarbetade utifrån en struktur och ett arbetssätt skulle kunna bli mer 

elevfrämjande kommer att diskuteras. Hur pedagogen kan skapa mer utrymme för elevens 

behov och vad de känner sig bekväma med i en lärandesituation, vilket på sikt skulle kunna 

skapa en större delaktighet. 
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8. Diskussion 

Det här kapitlet består av två delar, Metoddiskussion och Resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen reflekteras och diskuteras metodvalet i denna undersökning och fördelar 

och nackdelar kommer att belysas. Därefter följer resultatdiskussionen där resultaten från 

studien diskuteras och reflekteras i förhållande till bakgrunden, teorin och den tidigare 

forskningen. 

8.1 Metoddiskussion 
Urvalet till denna studie är en årskurs 4, med 15 elever på en specialskola. Undervisningen är 

inom ämnena svenska, matematik, engelska och SO. Genom att delta på olika typer av 

lektioner med olika ämnen gav det min studie en djupgående beskrivning av olika arbetssätt 

och metoder vilket utgår från mitt syfte, hur en visuell språkanpassad undervisning kan öka 

delaktigheten och måluppfyllelsen för döva elever och elever med hörselnedsättning inom 

specialskolan. Studien är genomförd i en och samma klass och min förhoppning är att 

insamlad data skapar en helhet, vilket Denscombe (2016) menar att urvalet kan ses som 

subjektivt. Min kvalitativa fallstudie har genomförts genom observation och antal 

observationstillfällen begränsades till sju tillfällen. Observationerna genomfördes vid olika 

lektionstillfällen och vid olika tidpunkt på dagen. Det skapade en djupare förståelse och fokus 

på det studien var ämnat för, vilket Denscombe definierar som en småskalig studie. Lärandet 

och språkanvändningen har studerats ur ett sociokulturellt perspektiv (Hajer & Meestring, 

2014; Säljö, 2014) och ur ett individuellt perspektiv med fokus på inlärningsstilar (Boström, 

2004), vilket har varit till grund för analysprocessen. 

Jag valde en kvalitativ fallstudie och samtal med berörda pedagog i anslutning till det 

observerade fältet, vilket Denscombe (2016) menar ger en djupare förståelse av de beteenden 

och företeelser som man vill studera. Samtalen gav mig en fördjupad förståelse kring 

gruppernas sammansättning i olika ämnen. Samtalen gav ett förtydligande kring pedagogens 

tankar och idéer kring lektionernas syfte. Naturliga undervisningssituationer i 

klassrumsmiljön studerades vilket innebar att intervjumetoden inte var lämplig gällande 

studiens syfte och frågeställningar. Därför valde jag att inte intervjua några pedagoger eller 

elever.  

En kvalitativ studie innefattar alltid ett spår av undersökarens jag menar Denscombe (2016), 

vilket jag är medveten om då min egen förförståelse och erfarenhet av undervisning inom 

specialskolan kan påverka tolkningen av det insamlade datamaterialet. Därav har jag medvetet 
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tänkt utanför min pedagogroll och noggrant beskrivit uppsatsens olika delar och hur jag gått 

tillväga i min studie. 

Vid datainsamling användes en läsplatta för inspelning, placerad i ett stöd anpassad för 

läsplattor och filmning. Position av filmutrustningen var utplacerad i klassrummet så att 

enbart de elever som gett sitt samtycke blev filmade. I början av lektionen var eleverna 

nyfikna och ställde frågor. När frågorna blivit besvarade av mig så glömde eleverna bort att 

de blir filmade. Genom att närvara vid en undervisningssituation innebär att min närvaro kan 

påverka pedagogerna och eleverna, vilket jag är medveten om. Även att eleverna är 

fundersamma över varför de filmas. Det är viktigt att bemöta dessa funderingar och förklara 

syftet med min inspelning. Flera elever trodde att filmen skulle publiceras på sociala medier, 

vilket jag fick dementera och förklara att det bara är jag som ska titta på filmen och eventuellt 

min handledare. 

Det sociokulturella perspektivet är en genomgående teoretisk utgångspunkt i min studie, med 

den anpassade undervisningen och språket i fokus. Genom att observera olika språkliga 

miljöer där individuellt lärande sker, har jag även utgått ifrån ett individuellt perspektiv vilket 

innefattar inlärningsstilar och lärande utifrån individens olika sinnen. 

Efter varje observationstillfälle görs en första analys, observationsanteckningarna renskrivs 

och observationsfilmerna transkriberas till text vilket Denscombe (2016) rekommenderar. 

Eftersom analysarbetet pågått mellan varje observationstillfälle har analysen utvecklats efter 

varje tillfälle och mina teman blir tydligt grupperade. 

Trots studiens småskalighet anses resultatet vara generaliserbart, eftersom liknande resultat 

skulle kunna uppkomma även i annan kontext med andra deltagare. Alla momenten i studien 

har genomgående bearbetats noggrant och kopplats till studiens syfte. 

 

8.2 Resultatdiskussion    

Under denna rubrik diskuteras resultatet av de två kategorier som tidigare presenterats i 

analysarbetet; Sociala- och miljöspecifika egenskaper och det visuella språket. Studiens 

frågeställningar inleder två av analyserna för att underlätta för läsaren.                                                                                                                                 
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8.2.1 Sociala- och miljöspecifika egenskaper 

Hur skapar pedagogerna en visuell lärmiljö som är anpassad efter elevernas behov? Hur kan 

undervisningen kompletteras och anpassas när den visuella och språkanpassade 

undervisningen inte är tillräcklig? 

Genomgående i min analys är språkets betydelse för kunskapsinhämtning och den sociala 

interaktionen. En klassrumsmiljö där möjligheter till individuellt arbete ges, genom att välja 

arbetsplats, stödmaterial, anpassat material, arbeta individuellt eller i grupp skapar ett flexibelt 

lärande, vilket även är viktigt ur ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Säljö (2014) sker 

lärandet i det sociala samspelet mellan deltagare. Genom att träna upp denna förmåga är ett 

sätt att arbeta två och två eller tre och tre, vilket även ger eleverna språkligt stöd. Det finns ett 

stort behov av lärarstöd eftersom flera elever har otillräckliga språkkunskaper att utföra 

uppgifter på egen hand, vilket visar på vikten av ett anpassat arbetssätt. Det en viktig del att 

arbeta tillsammans med andra för god kunskapsutveckling vilket Boström (2004) och Säljö 

(2014) betonar.  

Genom att anpassa undervisningen efter individers behov kan pedagogen ta stöd av 

inlärningsstilar, hitta redskap för att nå fram med kunskapen på bästa sätt menar Boström 

(2004). Eleven lär sig efterhand att använda redskapen när möjligheter ges anser hon och även 

Gärdefors (2010) betonar att en person måste kunna tolka, värdera och relatera till annan 

kunskap för att kunna ta till sig ny information. Enligt Skollagen (2010:800) har alla elever 

rätt till stimulans och ledning utifrån sina egna förutsättningar för att kunna utvecklas och nå 

så långt som möjligt. Om eleverna är inarbetade utifrån inlärningsstilar skulle eleven själv 

kunna påbörja sitt arbete, vilket Boström (2004) kallar för metodiskt arbetssätt. Det ger eleven 

ett stöd i sitt eget lärande och de får ett redskap till att ta sig an uppgiften, de vet vad, hur och 

varför de ska göra uppgiften (2004). På så sätt blir individen i fokus enligt Boström (2004) 

och eleverna kan skapa sina egna tekniker för att lära menar Liu och He (2004). Ju fler sinnen 

som används i undervisningen skapas fler kanaler till minnet förklarar Gärdefors, vilket 

hjälper eleven att förstå sammanhang och mönster inom nya kunskapsområden. Men eftersom 

språket främjar lärandet på olika sätt menar Roos och Allard (2016) och Lindahl (2015) att det 

är viktigt att få instruktioner på olika sätt. I excerpt 1, 4, 5, 6, 9 visas olika exempel där olika 

kanaler skapas, vilket gör att det blir en större möjlighet för att kunskapen ska befästas. 

Individuell genomgång med anpassat språk ger eleven chans att verkligen förstå och på så vis 

få en anpassad studiegång menar författarna. Därför är det samtidigt en viktig tillgång för 

eleverna, med en individuell genomgång. Nackdelen vid en individuell genomgång är att det 
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är tidskrävande och elever får vänta länge på sin tur, vilket gör att de inte kommer igång med 

sitt arbete vilket excerpt 4 och 9 i min analys visar. Därför vore det bra med en individuell 

instruktion, men att eleverna är väl insatta i sitt eget lärande och vilket arbetssätt som gynnar 

dem bäst. Olika material och olika arbetssätt presenteras inför varje undervisningsområde och 

eleven får välja utifrån det arbetssätt de föredrar. På så vis skulle eleverna kunna få en 

anpassad undervisning som de själva får välja och det blir mindre väntetid för eleverna. Det 

skulle underlätta för pedagogerna anser Hajer och Meestringa (2014) om eleverna är 

införstådda med sina behov och vet vad de behöver för att lära. Det blir ett bra pedagogiskt 

verktyg att låta eleverna bli mer fokuserade på sig själva, det individuella perspektivet och 

dess betydelse i en social interaktion. Låta fokus vara på eleven själv och inte till vad alla 

andra gör i klassrummet. 

Även genom diskussion kring ordets eller tecknets betydelse är viktigt för att skapa en helhet i 

en situation (Allard, 2013; Lindahl, 2015). Genom att bemöta eleverna på deras språknivå och 

kunskapsnivå blir undervisningen mer tillgänglig och elevernas behov av visuell, taktil och 

ibland auditiv undervisning blir tillgodosedd. Flera delar måste samarbeta för att eleverna ska 

få full kunskapsinhämtning. Flera sinnen bör aktiveras i alla ämnen vilket förespråkas av 

bland annat Boström; Cramèr-Wolrath; Liu och He och eleverna behöver språklig stöttning på 

sin nivå menar Roos och Allard. Undervisningen bygger ofta på en till en eller en till två-

undervisning, när eleverna arbetar med olika arbetsuppgifter, se excerpt 4 och 9. 

Undervisningen blir anpassad utifrån ett språkutvecklande arbetssätt inkluderat av material 

som utgår från olika sätt att lära sig, plockmaterial, möjlighet att rita bilder etcetera. 

Undervisningen är inte medvetet utformad efter inlärningsstilar, men utifrån sociala- och 

miljöspecifika egenskaper sker arbetet på en god grund och eleverna får valmöjligheten att 

kunna välja olika verktyg. Det innefattar även hur Illeris (2015) förklarar flickor och pojkars 

olika mognadsgrad. Det finns tydliga variationer i hur eleverna lär sig eftersom språket är 

olika utvecklat. Det är framförallt den språkliga anpassningen som skapar en ökad 

kunskapsutveckling visar min analys. 

Det som kan uppfattas som problematiskt är när eleverna ska säga något och vara delaktiga i 

diskussionen vilket excerpt 1 visar. Språkanvändningen blir inte alltid självklart för eleverna 

när både talad svenska och teckenspråket används. Turtagningen är inte fullt utvecklad hos 

eleverna, vilket gör att de sociala koderna inte är befästa. Det kan skapa frustration hos både 

de elever som inte hör, men även de elever som inte känner sig bekväma med teckenspråket. 

Det kan leda till att eleverna istället väljer att inte delta i diskussionen och på så vis missar 
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information och blir inte delaktiga i diskussionen. Elevens beteende påverkar undervisningen 

påvisar Ladberg (2000) och Hajer och Meestringa (2014), därav blir betydelsen av 

undervisningsmiljö viktig med fokus på undervisningssätt och anpassat material betonar 

Boström (2004). Men även språkhanteringen inom undervisningen har mycket stor betydelse 

menar Illeris (2015) och Gärdefors (2010). Eleven behöver känna till regler och kunna ta emot 

instruktioner, vilket Säljö (2014) menar kräver en kommunikativ praktik, se excerpt 2 och 3. 

Det sociokulturella perspektivet betonar kommunikationen, hur vi lär oss och hur kunskapen 

bildas (2014). De sociala, kulturella och historiska erfarenheter har betydelse. Lärande är inte 

en individuell företeelse, utan en social företeelse menar Gibbons (2013).  

Kommunikationen blir i fokus och det innefattar både den sociala delen, men även 

kunskapsdelen- att kunna delta i lektionen. Språkredskapet behöver finnas där och eleven 

behöver veta hur den ska använda det. Genom min analys, kan tydliga kopplingar göras till 

språket som den bärande faktorn till ett socialt samspel, vilket Säljö (2014) menar är en 

förutsättning till att kunna ta till sig kunskapen. Om språket inte är fullt utvecklat varken i 

svenska eller i teckenspråk blir lektionerna mer ofokuserade, se excerpt 2 och 3. När eleverna 

inte förstår eller tycker något är svårt gör de andra saker; plockar med saker på bänken, pratar 

i munnen på varandra och stör kompisen bredvid, istället för att titta på pedagogen. De elever 

som är vana med undervisningen på både teckenspråk och svenska, kan till viss del 

turtagningsreglerna och har redskap för hur de ska göra. Men de nyanlända eleverna eller de 

elever som kommer från hörande skolor behöver få möjlighet att skaffa sig redskapen för att 

kunna delta fullt ut. Observationen visar att det finns tydliga skillnader mellan olika grupper. I 

de grupper där språket inte är fullt utvecklat varken i svenska eller i teckenspråk, upplevs 

lektionen rörigare och inte lika fokuserad. Eleverna gör andra saker, pratar i munnen på 

varandra och stör varandra. De tappar fokus väldigt lätt när något händer i klassrummet, att 

någon kommer in i klassrummet etcetera. Även att elever kommer till specialskolan från 

andra skolor, oftast hörande skolor, kan ha betydelse eftersom de elever är vana en annan 

form av undervisning som bara sker på talad svenska. På specialskolan är undervisningen 

tvåspråkig, vilket de inte är vana med. Detta är ett tydligt exempel på vikten av att fånga 

eleverna genom att hitta andra vägar till att lära. Genom att utgå ifrån elevens starka sidor, 

hitta de sätt som eleven känner sig bekväm med skulle kunna gynna inlärningen vilket både 

Gärdefors (2010) och Illeris (2015) förespråkar. 

Olika ämnen med liknande undervisningsupplägg och metoder skapar en trygghet för 

eleverna, vilket Hajer och Meestringa (2014) förespråkar. SO-undervisningen bygger mycket 
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på ord och förklaringar. Genom att använda bild, text, tecken och praktiska saker som 

flintasten, lerbitar, kläder från olika epoker förstärks alla sinnen med syn, lukt och känsel. Det 

förstärker upplevelsen och eleverna får möjlighet att skapa egna bilder och föreställningar 

kring temat, se excerpt 6 och 7. Ett sådant arbetssätt menar Boström (2004) förstärker 

elevernas möjligheter utifrån inlärningsstilsmetoder och det ger förstärkning till begrepp och 

ordbilden vilket Lindahl (2015) förespråkar som ett bra arbetssätt. Eleverna får något konkret 

att förhålla sig till och det blir lättare att ta till sig och omvandla ny kunskap med sin tidigare 

kunskap vilket Gärdefors (2010) betonar är viktigt. Tolka, värdera och relatera till annan 

kunskap är viktiga ledord i all den forskning jag tagit del av, både språkligt och 

kunskapsmässigt. 

I ett sociokulturellt perspektiv blir delaktigheten i fokus när alla jobbar med liknande 

arbetsuppgifter i större eller mindre grupp menar Säljö (2014), de lär sig att ta ansvar för sitt 

eget arbete. Men ett sådant arbetssätt kräver samtidigt förutsättningar i miljön betonar 

Boström (2004), möjlighet till att dela gruppen, använda grupprum eller arbetsplatser fördelat 

så att eleverna kan finna arbetsro, se excerpt 7. Det skapar samtidigt möjlighet till 

diskussioner, vilket eleverna kan ha lärdom av. För att nå hit behöver gruppen vara 

socialiserad och trygg vilket Boström (2004) förespråkar och pedagogen behöver även ha god 

kunskap kring elevernas förmågor. Vissa elever klarar inte att ta ansvar för sitt eget lärande 

och en viss oro kan skapas som kan sprida sig till andra elever, vilket både Ladberg (2000) 

och Boström (2004) betonar. Här behövs lärarresurser som kan möta upp behoven och träna 

eleverna ur ett sociokulturellt perspektiv. Alla elever har inte tränat upp denna förmåga, vilket 

gör att det påverkar arbetsmiljön i klassrummet. Pedagogen behöver anpassa lärmiljön efter 

de förutsättningar gruppen har betonar Säljö (2014) för att skapa bästa möjliga lärande. Det 

blir en typ av individuell anpassning i grupp menar han. Inom sociokulturella teorin är just 

samspelet mellan människor, språkanvändningen och kommunikationen det centrala enligt 

Gibbons (2013) och enligt Säljö (2014) utvecklas ett samspel med andra människor och 

genom interaktion utvecklas språk och förståelse. Men för att skapa denna trygghet och 

individuella anpassning behöver det vara utifrån elevernas behov och förutsättningar vilket 

även min analys visar.  

Att få syn på gruppens lärande och hur det förändras över tid är i ett sociokulturellt perspektiv 

en viktig del (Säljö, 2014). Det kan hjälpa pedagogen att tänka på hur agerandet påverkar och 

berikar lärandeprocessen, det hjälper till att förändra och utveckla den pedagogiska miljön och 

organisationen så den ännu bättre kan bidra till att utveckla en kultur där alla får möjlighet att 
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bidra och utvecklas. Min analys visar att miljön har stor betydelse för hur lärandet sker, vilket 

excerpt 7 visar. Eleverna kan arbeta individuellt på sin nivå, utifrån sitt sätt att lära, men ändå 

känna delaktighet i en grupp och kunna ta stöd av kompisen bredvid om de behöver hjälp. Det 

blir på så vis ett utvecklande arbetssätt. Undervisningen sker på flera anpassade sätt, men 

oftast grundat på nivå, både språkligt men även kunskapsmässigt. Enligt min tolkning utifrån 

ett inlärningsstilsanpassat arbetssätt, kan lärandet ske individuellt med större valmöjligheter 

utifrån elevens behov snarare än gruppens behov. Beroende på situationer och kontexter kan 

den anpassade undervisningen bli ännu mer i fokus. Inte bara ur ett språkligt perspektiv utan 

även ur ett lärandeperspektiv. Eleven bör ha valmöjligheter utifrån pedagogens känsla för vad 

som kan vara rätt för eleven. Men frågan är om eleven skulle välja samma metod eller 

arbetssätt om den själv fick välja? Pedagogen presenterar olika metoder eller arbetssätt vilket 

den anser passa gruppen. För att utveckla kunskapsinhämtningen med koppling till 

inlärningsstilar kan arbetssättet utvecklas genom att ge eleverna större valfrihet, vilket visar 

på vikten av att pedagoger har viss kunskap kring att alla lär olika, det vill säga har olika 

inlärningsstilar. 

Sammanfattade slutsatser kring sociala- och miljöspecifika egenskaper visar på vikten miljön 

i klassrummen, bra möblering och anpassade modaliteter. För att ytterligare skapa 

valmöjligheter för eleverna skulle olika typer av material (taktilt- och plockmaterial), 

sittpuffar för att skapa möjligheter till valfri placering för eleven finnas tillgängligt.  

Strukturen i upplägg och planering skapar ett lugn i gruppen, vilket skapar en trygghet och en 

lugnande effekt på eleverna. Det sociala samspelet är en viktig del för att 

kunskapsinhämtningen ska fungera bra, men även vikten av språk och kommunikation inom 

gruppen är i huvudsak avgörande, eftersom undervisningen behöver vara anpassad utifrån de 

språkliga nivåer som kan finnas i en grupp. Med en lektionsplanering som innefattar många 

olika sinnen kan eleverna ta till sig kunskap på sitt sätt. Genom att skapa möjligheter ur ett 

individuellt perspektiv behöver pedagogen vara anpassningsbar och tillåtande i den mån det 

går och se till att eleven får gehör. Vill eleven ha bildstöd, plockmaterial, sitta enskilt, skriva 

på dator etcetera behöver pedagogen vara lyhörd och försöka bemöta elevens önskemål. Vissa 

oroliga elever, vilket excerpten 2 och 3 visar, skulle kanske ha behov av att bli lugna, mer 

koncentrerade om de har något att pilla med eller tugga tuggummi (Boström, 2004 och 

Ladberg, 2000). De glömmer bort sig för en stund och kan koncentrera sig på arbetet istället.  
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8.2.2 Det visuella språket 

Hur skapar pedagogerna en visuell lärmiljö som är anpassad efter elevernas behov? Hur kan 

inlärningsstilar vara ett komplement i undervisningen? 

Språkets betydelse för inlärning inom ett sociokulturellt perspektiv betonas av Säljö (2014). 

Det innebär enligt Säljö att språket kan ses som en mekanism för att lagra kunskaper och få 

full förståelse. Det kan ske genom tydlig anpassad undervisning där språket är visuellt 

anpassat med bilder, text och tecken vilket visas i excerpt 6. Eleverna kan lättare förstå och 

relatera till informationen när flera arbetssätt (bilder, filmer, taktila material) presenteras 

vilket Lindahl (2015), Roos och Allard (2016), Hajer och Meestringa (2014) förespråkar.  

Gemensamt för alla observationstillfällen är att textbearbetning visualiseras i undervisningen. 

I alla ämnen får eleverna arbeta med texter av olika slag, i svenska, SO, engelska och 

matematik. Eftersom språkutvecklingen för döva elever och elever med hörselnedsättning är 

förknippat med tecknets betydelse till ordbilden, behöver det ske i alla ämnen (Roos & Allard 

2016; Lindahl, 2015).  

Språket är nyckeln till att kunna lära, vilket både Roos och Allard (2016) och Lindahl (2015) 

förespråkar. Om inte eleverna förstår vad de läser eller skriver skapas ingen utveckling, 

eleverna kan istället bli oroliga och lusten till att lära blir inte lika stark (Ladberg, 2000). I 

excerpt 7 blir indelning utifrån nivåanpassning tydligt. Vissa elever klarar inte av ansvaret att 

arbeta tillsammans och även språkbristerna blir tydliga. Denna indelning sker efter 

nivågruppering före ett anpassat arbetssätt, vilket inte gynnar alla elever. Det skapar en viss 

oro när några elever väljer att göra annat än vad uppgiften säger. Bristen på språkkunskaper 

blir tydlig, vilket ger utslag på kunskapsinhämtningen. Det är ett tydligt exempel på att 

nivåanpassning i grupp kan vara problematiskt och inte gynna kunskapsinhämtningen. Genom 

att främja elevernas metodiska arbetssätt kan de didaktiska frågorna; vad, hur och varför, bli 

som ett verktyg för pedagogen i klassrummet beskriver Boström (2004). Genom dessa frågor 

kan eleverna själva reflektera över sitt lärande. Men det är en utmaning eftersom klasser med 

olika nivåer ska undervisas av en pedagog. Även här blir det en språkproblematik som kan 

påverka undervisningen vilket Roos och Allard påvisar, eftersom det blir ett allt vanligare 

förekommande att språkkunskaperna bland eleverna inom specialskolorna varierar i stor grad. 

Bland annat kan det bero på den ökande andelen nyanlända elever, hörselteknikens framfart, 

elever som kommer från andra skolor utan teckenspråkskunskaper. 
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Språket har betydelse för inlärningen, eftersom eleven tappar fokus om de inte uppfattar eller 

förstår pedagogen. I min analys visade det att elever med brister i språkkunskaper har ett 

större behov av att plocka eller göra andra saker under lektionen vilket syns i excerpt 2. 

Därför blir genomgångar med tydlig språkanpassning eller förtydligande så viktigt för dessa 

elever, vilket Easterbrooks och Beal- Alvarez (2013), Hajer och Meestringa (2014), Roos och 

Allard (2016), Lindahl (2015) förespråkar. Genom att titta på inlärningsstilsmetoder menar 

Boström (2004) att elever med behov av visuellt lärande har till viss del behov av att plocka, 

känna på föremål för att få större förståelse för abstrakta saker, eftersom de behöver se och 

känna i större utsträckning, det vill säga kinestetisk inlärning. I min observation blev det 

tydligt att elever antingen hade brist i språkkunskaper eller förkunskaper i ämnet valde att 

göra andra saker på lektionen, se excerpt 2 och 3. Genom att se, känna och lukta på sakerna 

kan eleverna utöka begreppsuppfattningen och kunskapen på ett kreativt sätt, vilket även 

utvecklar deras förmåga att koppla ihop olika intryck som förstärker lärandet, se excerpt 6. 

Det visuella- och taktila sinnet förstärks och flera sinnen används, vilket förstärker lärandet 

och förförståelsen menar både Boström (2004) och Ladberg (2000). 

Visuell inlärning ska inte tas för givet för döva elevers inlärning betonar Marschark et.al. 

(2013). Även Roos och Allard (2016) påvisar att visualisering inte bara innebär bilder och 

filmer utan att arbetssättet bör vara påverkat av visuella strategier. Hur kan då undervisningen 

kompletteras när den visuella och språkanpassade undervisningen inte är tillräcklig? I excerpt 

7 visar lektionsplaneringen på tydlig struktur genom att använda en tankekarta med bilder och 

text vilket skapas ett visuellt stöd med tydliga kopplingar. När eleverna sedan ska skriva egna 

faktatexter används tankekartan som stöd. Visuellt lärande med tillgång till smartboard där 

språkbearbetningen blir tydlig är därför mycket viktigt för alla elever. Det skapar större 

möjligheter för alla att följa med på lektionsgenomgången oavsett vilket sätt de föredrar att 

lära sig. Boström (2004) menar att eleverna behöver fler arbetssätt att välja mellan. Även 

Lindahl (2015), Roos och Allard (2016), Hajer och Meestringa (2014), Gärdefors (2010) 

förespråkar också valmöjligheten och flexibiliteten i undervisningen. Många gånger tas det 

förgivet att eleverna lär sig bra genom just ett specifikt arbetssätt, men eleverna får inga 

alternativ att välja på. Vissa elever kanske vill rita en stor bild där alla begrepp finns med, 

eller de kanske vill prata med kompisen bredvid och skapa en berättelse runt begreppen/orden 

för att verkligen förstå vad de betyder. Metoden för hur det kan visualiseras kan vara på 

många sätt. Genom att bokstavera orden med handalfabet se excerpt 1, blir språket taktilt 

vilket Lindahl (2015) förespråkar och genom att se riktiga föremål gör ordet både visuellt och 
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taktilt menar Boström (2004). Eleven kan då se och känna samtidigt. Det är viktigt att inte 

bara se till att det blir visuellt, utan att fler inlärningsstilar involveras för att utöka lärandet och 

använda fler sinnen. Excerpt 7 visar på att undervisningen skulle kunna utvecklas ytterligare 

för att skapa valmöjligheter och alternativa inlärningssätt med stöd av inlärningsstilar.  

 

Som pedagog är det viktigt att ha vetskap om döva elevers kapacitet när det gäller visuellt 

lärande. Som Marschark et.al. (2013) påvisar är att dövas perceptionsförmåga är större än 

hörande personer. Deras starkaste sinne är ögonen och informationshämtningen görs via 

synen, vilket innebär att klassrumsmiljön är oerhört viktig eftersom eleverna lätt kan bli 

visuellt distraherade. Utifrån min analys är miljön viktig, både utifrån distraherande moment, 

men även delaktigheten mellan elever och pedagog. Vikten av hur miljön utformas är en stor 

del för att skapa god undervisning utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket visar sig i mina 

två kategorier; Sociala- och miljöspecifika egenskaper och Det visuella språket. 

Språket skapar en gemenskap vilket gör att eleverna kan utveckla ett självförtroende och en 

självsäkerhet. Eleverna vågar lita på sitt visuella språk och som Gibbons (2013) menar är 

språket nyckeln till framgång. Hon förespråkar ett arbetssätt utifrån skriftspråksutvecklingen 

vilket bygger på fyra undervisningsfaser; bygga upp kunskap om ett ämnesområde med ett 

gemensamt material, studera texten inom genren för att få förebilder, titta på föremål, lukta 

och känna, skriva en gemensam text med stöd av pedagog, skriva en individuell text med stöd 

av en tankekarta (Gibbons, 2013). Men trots att språket är visuellt behöver inte 

inlärningsstilen påverkas av det som Marschark et.al (2013) betonar. Det är därför viktigt att 

tänka i ett vidare begrepp och undersöka vilket sätt eleven lär sig bäst på och inte bara utifrån 

undervisningsspråket. Eleverna behöver omvandla sin kunskap och få komplettera med olika 

delar för att skapa bättre resultat vilket Dunlosky et.al. (2013) förklarar som lågeffektiv eller 

högeffektiv inlärningsstrategi. Eleverna behöver förstå vikten av att själv få förståelse för sitt 

eget lärande, få insikt om när och hur de lär sig bäst för att befästa kunskap. Det utvecklar 

istället undervisningen om eleverna blir mer delaktiga vilket stöds även av Marschark et.al 

(2013). Genom att få olika material presenterat på olika sätt genom olika sinnen ökar 

medvetenheten och kunskapen hos eleverna. De kan lättare ta till sig ny information om 

pedagogen presenterar på olika sätt genom att använda visuella bilder eller konkret material 

menar både Dunlosky et.al. och Marschark et.al. I excerpt 1, 5, 7 visas exempel på där 

eleverna får använda flera sinnen, vilket blir ett framgångsrikt undervisningssätt. Det gynnar 

flera av eleverna och undervisningen blir anpassad på flera nivåer, vilket även gynnar den 

språkliga utvecklingen som både Lindahl (2015) och Allard (2013) förespråkar. Även Liu och 
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He (2014) menar att det kan underlätta för eleven att få anpassa sitt inlärningssätt utifrån sina 

språkliga förutsättningar. Eftersom undervisningen sker gemensamt och alla får samma 

genomgång skapas utifrån både ett sociokulturellt perspektiv och ett individuellt perspektiv 

goda förutsättningar för eleverna att känna delaktighet och gemenskap. Excerpt 7 visar på 

detta och hur anpassningar sker på en individuell nivå med eventuella skillnader i 

måluppfyllelse när själva arbetet skrivandet ska utföras, men undervisningen grundar sig 

utifrån samma utgångspunkt.  

I en undervisningssituation, ur ett övergripande specialpedagogiskt perspektiv och från ett 

sociokulturellt- och individuellt perspektiv, kan anpassningar ske på individnivå vilket kan 

gynna hela gruppen. Genom att istället koppla ord och bild till samtalsämnet, vilket Lindahl 

(2015) och Roos och Allard (2016) betonar som en viktig del i språkinlärningen, förstärks 

elevernas förståelse och det blir visuellt och tydligt, de kan relatera till bilden och namnet 

vilket excerpt 1, 4, 6 visar. Begreppen Prinsessa och slott får en tydligare innebörd för 

eleverna när de ser bilden och kan relatera till bilden/ordet. När eleverna har funderingar eller 

frågor kring olika saker de sett eller något de undrar över är det viktigt att ta sig tid att besvara 

dessa. Vissa elever kan annars bli oroliga och tänka på andra saker och på så vis inte ta till sig 

ny kunskap.  

I excerpt 7 framgår det tydligt att eleven har stöd av både en bild på moln, ordet på svenska 

och engelska, tecknet för moln och även handbokstaverat C-L-O-U-D. Eleven behöver alla 

språkliga delar för att skapa sig en begreppsuppfattning och förståelse av ett nytt ord, vilket 

stöds av Lindahl (2015) och Roos och Allard (2016). Även bilden och det taktilt framarbetade 

materialet blir till hjälp. Blandat med olika material som detta exempel förstärks det taktila 

och visuella när eleverna får arbeta med både bild och form, vilket Boström (2004) visar på. 

Genom att koppla ihop material som förstärker olika sinnen och utvecklar förståelsen i texten, 

i det här fallet engelskan, kan knytas an till något konkret ökar förståelsen. 

Sammanfattade slutsatser kring anpassning utifrån ett individuellt perspektiv visar på att 

behovet av olika material i undervisningen skapar en ökad kunskapsutveckling. Eleverna 

utökar sitt ordförråd både språkligt men även visuellt och taktilt eftersom flera sinnen får 

arbeta tillsammans. Det ger en vidare begreppsbild och eleverna kan skapa egna minnesbilder 

av det de lärt sig. Lärmiljön och undervisningsmetoderna kan anpassas utifrån elevernas 

behov och skapar en möjligheter till en ökad kunskapsutveckling. I min observation är 

inlärningsstilar inte ett inarbetat arbetssätt, men flera undervisningssätt skulle kunna finna 
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stöd i arbetssätt kopplat till inlärningsstilar. Det som kan utvecklas ytterligare är arbetssätt och 

valmöjligheten för eleven när det gäller arbetsmaterial och större kunskap kring elevers 

olikheter och att alla lär sig på olika sätt. Många gånger tas undervisningssituationer för givet 

och är uppstrukturerade utifrån pedagogens behov snarare än elevernas.  

 

Sammanfattade slutsatser utifrån det visuella språket visar på att döva elever och elever med 

hörselnedsättning inte generellt har en visuell inlärningsstil. Trots att teckenspråket är ett 

visuellt språk innebär det att elever kan lära sig bäst via andra kanaler, till exempel praktisk 

eller taktilt arbetssätt. Därav blir det tydligt att visuell inlärning inte ska tas förgivet utan se 

till vad som blir bäst för eleven. Genom en visuell miljö skapas bästa förutsättningar för 

eleverna om flera alternativ ges. Genom att pedagoger får större kunskap kring olikheter och 

vilka variationer som skulle kunna gynna undervisningen på bästa sätt, visar min analys att 

ökad kunskap kring inlärningsstilar kan vara ett komplement för att öka delaktigheten och 

även måluppfyllelsen. 

9. Sammanfattande slutsatser  
I föreliggande studie som skrivs inom ramen för specialpedagogisk forskning har undersökt 

hur undervisningen inom specialskolan kan anpassas och hur pedagoger kan undervisa utifrån 

olika perspektiv och sätt genom att ha vetskap kring inlärningsstilar. Studien visar att de 

pedagoger som deltagit i studien inte använder sig av något specifikt arbetssätt utifrån 

inlärningsstilar idag, men resultatet visar att flera anpassningar görs i klassrummen för att 

främja lärandet. Medvetenhet kring att inlärningsstilar och inlärningsmetoder inte är befäst i 

den vetenskapliga forskningen har påverkat min inställning. Men det finns ändå viktiga delar i 

forskningen som är viktiga att ha kunskap kring och som grundar sig inom den psykologiska 

forskningen kring lärandet. Alla människor tar till sig kunskap på olika sätt, vilket därför 

påvisar att det finns viss betydelse att arbeta utifrån den visionen. Olika tankesätt och metoder 

utifrån inlärningsstilar blir ett redskap för att hitta olika varianter för att nå fram till eleven 

anser jag. Eftersom undervisningen inom specialskolan behöver vara både språkligt anpassad 

och till viss del kunskapsmässigt anpassad visar studiens resultat att miljö- och social 

aspekten är en viktig del både ur ett sociokulturellt- och individuellt perspektiv. 

Utifrån mina resultat tolkar jag att inlärningsprocessen kan bli tydligare för eleven om det 

finns kunskap kring olika metoder, olika vägar och olika stilar att lära sig samma sak fast på 
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olika sätt. Pedagogrollen blir viktig med tydlighet i språk och tydlighet i vad lärandeprocessen 

ska leda till. Eleven behöver, utifrån förutsättningar och behov, förstå och känna till sätt att ta 

till sig kunskapen, alltså vad, hur och varför vilket står tydligt i Läroplanen för specialskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) Inlärningsstilar kan vara ett sätt att 

kunna hitta dessa ledtrådar eller redskap för att kunna nå fram till alla elever. Det kan även 

underlätta vid planeringen eftersom olika sinnen blir representerade i undervisningen, vilket 

skulle gynna den kognitiva utvecklingen hos eleverna. Eleverna kan välja och känna efter 

vilket arbetssätt som passar dem bäst. Utifrån mina reflektioner kan lärandeprocessen 

utvecklas med utökad kunskap för lärande utifrån olika sinnen. Det är viktigt, speciellt inom 

specialskolan, att kunna hitta framgångsrika strategier för lärandet och undervisningen 

eftersom behoven varierar. En viktig slutsats i min studie är att döva elever inte alltid är 

visuella i sitt sätt att lära. Undervisningen behöver vara flexibel och inte bara fokusera på det 

visuella utan även involvera andra undervisningssätt i än högre grad än vad som görs idag. 

Pedagoger behöver ha kunskap kring de olika variationer som kan finnas bland elever. 

Även om de pedagoger som deltog i min studie inte arbetar aktivt med inlärningsstilar kan de 

med fördel uppnå goda resultat om undervisningen är varierad, vilket stimulerar fler 

intelligenser. Inom specialskolan är klasserna mindre än i kommunala skolor, vilket gör 

arbetssättet framgångsrikt. Behoven av anpassningar i undervisningen är så pass stort trots 

mindre grupper, bland annat på grund av språkproblematiken. Studiens resultat visar på att det 

skulle kunna främja undervisningen att arbeta utifrån inlärningsstilar, både för elever och 

pedagoger, vilket skulle kunna vara ett led i att höja kunskapsnivåerna ytterligare inom 

specialskolan. Min förhoppning är att denna studie ska ge en djupare insikt och ökad 

medvetenhet kring fördelarna med att arbeta utifrån metoder vilka grundar sig på allas 

olikheter, det vill säga vi har alla olika inlärningsstilar. 

9.1 Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning inom ämnet är elevernas perspektiv på lärande inom 

specialskolan. Hur upplever eleverna att de lär sig bäst? Vilket inlärningssätt skulle eleverna 

föredra; praktiskt, taktilt, visuellt etcetera? Tycker eleverna att de får den hjälp de behöver? 

Elevernas synpunkter är oerhört viktiga och utifrån ett elevperspektiv skulle de resultaten 

kunna vara ett viktigt tillskott till forskningen, eftersom det är för elevernas skull vi finns i 

skolan. Genom intervjuer med elever kan flera delar uppmärksammas och på så vis skulle 

skolan kunna bemöta eleverna på ett ännu bättre sätt. Vad anser eleverna kan vara 
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utvecklande för deras inlärning och har de förslag på olika material eller aktiviteter som skulle 

kunna främja lärandet?  

Det skulle även vara intressant att jämföra olika studieresultat med klasser som arbetar aktivt 

med inlärningsstilar mot klasser som inte gör det, om det finns stora skillnader i 

kunskapsinhämtning och måluppfyllelse. 

En annan frågeställning skulle kunna vara; vad säger den nuvarande forskningen om hur den 

visuella miljön påverkas av digitaliseringen inom skolan? Det skulle vara intressant att ta reda 

på eftersom skolan idag står inför stora förändringar inom detta område. Det är flera delar 

inom det här området som kan påverka den visuella inlärningen. 

Mina förslag på vidare forskning skulle ge en mer heltäckande bild även ur ett elevperspektiv 

hur en anpassad undervisning skulle kunna ta stöd av inlärningsstilar. Jag tror att arbetssättet 

skulle kunna gynna undervisningen inom specialskolan på ett positivt sätt. 
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Bilaga 1 Observationsschema  

Datum: ………………….... Tid på dagen:………………… 

Observerad klass: ………… Antal elever:……………….. Antal 

pedagog/personal:…………… 

Lektionsämne: …………………………. Observatör: Anna Kvarnström 

1. Lektionens uppdelning i tid totalt i min:…………………………………. 

Inledning av lektion:__________________minuter 

Eget arbete under lektion:_______________minuter 

 

2. Hur arbetar eleven? Ensam / Grupp 

 

3. Arbetsuppgifter för klassen: Alla gör samma sak? / Alla gör olika saker?  

 

4. Hur arbetar eleven med sina sinnen?   

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Hela tiden 

Visuell      

Taktil      

Kinestetisk      

Auditiv      

5. Vad arbetar eleven med? Vems initiativ? Vad gör andra omkring? 

 a. ………………………. …………………...... ………………………… 

 b. ………………………. …………………….. ………………………… 

 c. ………………………. …………………….. …………………………  

d. ………………………. …………………….. …………………………  
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5. Vilka hjälpmedel finns för att stimulera elevens sinnen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

6. Hur ser miljön ut? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Hur ser lektionsupplägget ut? Presentationer, bilder, text etc. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

     Bild 

      Text 

       Smartboard 

       Annat:……………………………….. 

 

8. Hur används språken teckenspråk/svenska? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9.Hur gör pedagogen när ett ord inte har ett tecken? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 

Till undervisande pedagog och annan pedagogisk personal – Samtycke att delta i studie 

kring Lärmiljö och inlärningsstilar.  

 

Hej!  

Mitt namn är Anna Kvarnström och jag läser min sista termin på speciallärarprogrammet med 

inriktning dövhet/hörsel på Örebro Universitet. Under vårterminen 2018 kommer jag att skriva ett 

examensarbete på avancerad nivå. Som en del i mitt arbete önskar jag få göra observationer i 

klassrumsmiljö, med fokus på pedagogiken.  

 

Min studie behandlar elevers inlärningsstilar och mitt syfte är att undersöka inlärningsstilar hos 

elever med hörselnedsättning. Vilket undervisningssätt utifrån inlärningsstilsmetoder kan passa 

bäst för elever inom specialskolan. Min förhoppning är att studien kan vara ett litet steg i att 

utveckla arbetet med inlärningsstilar inom specialskolan och jag hoppas att denna studie kan 

skapa större förståelse för vikten av rätt undervisningsmetod för att skapa en bra lärandemiljö.  

 

Observationerna kommer att genomföras under vissa lektioner med återkopplande samtal med 

pedagogerna. Under observationerna kommer jag att videofilma endast för studiens syfte och allt 

material kommer att hanteras konfidentiellt för att sedan raderas. I studien kommer fokus vara på 

undervisningssituationen och inte enskilda elever. 

  

Jag tackar på förhand för att du vill delta!  

 

Vid frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till min e-mailadress: 

anna.kvarnstrom@spsm.se 

 

 

Vänliga hälsningar  

 

Anna Kvarnström 

 

 

Jag ger mitt medgivande att delta i studien: 

 

___________________________________________________________ 

Namnunderskrift  

 

 

mailto:anna.kvarnstrom@spsm.se
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Bilaga 3 

 

Till vårdnadshavare – Samtycke att delta i studie kring Lärmiljö och inlärningsstilar.  

 

Hej!  

Mitt namn är Anna Kvarnström och jag läser min sista termin på speciallärarprogrammet med 

inriktning dövhet/hörsel på Örebro Universitet. Under vårterminen 2018 kommer jag att skriva ett 

examensarbete på avancerad nivå. Som en del i mitt arbete önskar jag få göra observationer i ditt 

barns klass, med fokus på pedagogiken.  

 

Min studie behandlar elevers inlärningsstilar och mitt syfte är att undersöka inlärningsstilar hos 

elever med hörselnedsättning. Vilket undervisningssätt utifrån inlärningsstilsmetoder kan passa 

bäst för elever inom specialskolan. Min förhoppning är att studien kan vara ett litet steg i att 

utveckla arbetet med inlärningsstilar och lärmiljö inom specialskolan och jag hoppas att denna 

studie kan skapa större förståelse för vikten av rätt undervisningsmetod för att skapa en bra 

lärandemiljö.  

 

Observationerna kommer att genomföras under vissa lektioner med återkopplande samtal med 

pedagogerna. Under observationerna kommer jag att videofilma endast för studiens syfte och allt 

material kommer att hanteras konfidentiellt för att sedan raderas. I studien kommer fokus vara på 

undervisningssituationen och inte enskilda elever. 

  

Jag tackar på förhand för att ditt barn kan delta i min studie!  

 

Vid frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till min e-mailadress: 

anna.kvarnstrom@spsm.se 

 

Vänliga hälsningar  

 

Anna Kvarnström 

 

Lämnas till pedagog senast fredag 16 februari 2018! 

Jag ger mitt medgivande att mitt barn får delta i studien: 

 

____________________________ 

Barnets namn 

 

__________________________________________________________________ 

Namnunderskrift vårdnadshavare   Datum 

mailto:anna.kvarnstrom@spsm.se

