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Sammanfattning 

Att lära sig läsa och skriva som teckenspråkig invandrare är viktigt för att kunna fungera i 

samhället och för att undvika känslan av utanförskap. Syftet med den här undersökningen är 

att ta reda på hur teckenspråkiga personer med invandrarbakgrund undervisas i svenskt 

skriftspråk inom vuxenutbildning. Undersökningen är en fallstudie där det empiriska 

materialet hämtats från deltagande observationer i klassrum samt två lärarintervjuer. 

Resultatet visar att skriftspråksundervisningen kring teckenspråkiga personer med 

invandrarbakgrund grundar sig på kommunikativa samtal via teckenspråk. Kommunikationen 

sker mestadels mellan lärare och deltagare där ord- och begreppsförståelsen byggs upp. I 

undervisningen stöttar lärare deltagare i deras skriftspråkslärande genom att använda 

multimodala texter.  

Under diskussionen lyfts vikten av målinriktat arbete för utveckling av skriftspråket, hur 

lärare kan nyttja deltagares tidigare språkkunskaper i planeringen av 

skriftspråksundervisningen samt skriftens roll för ord- och begreppsutvecklingen.  

Nyckelord: 

literacy, läs- och skrivinlärning, dövas skriftspråk, flerspråkighet, tvåspråkighet, 

vuxenutbildning, adult education, deafness  
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1. Inledning 

Dagens samhälle är uppbyggt av ett oerhört stort textlandskap där vi som medborgare 

förväntas ta till oss mycket av den skriftliga informationen. Att kunna läsa och skriva är 

nödvändigt inom de flesta sammanhang vi medborgare befinner oss i. Det är viktigt för att 

kunna delta i de demokratiska valen, för att kunna läsa lönebesked eller som förälder kunna 

hjälpa sitt barn med läxor och att läsa sagoböcker. Till vardags kan det även krävas för att läsa 

busstidtabeller, dagstidningar eller instruktioner på hur medicin ska tas. För att kunna ta del 

av det oändliga havet av texter och information krävs att man har grundläggande läs- och 

skrivkunskaper i svenska (Franker, 2004). 

Personer som söker asyl i Sverige och som har en dövhet, eller teckenspråkiga som de 

benämns i denna undersökning, har ofta bristande läs- och skrivkunskaper då de kommer till 

Sverige. Få har fått möjlighet att lära sig det egna landets teckenspråk eller ännu mindre 

landets skriftspråk. För att Migrationsverket ska kunna göra en rättvis och rättssäker utredning 

kring asylansökan för teckenspråkiga personer, som sker via tolk och svenskt teckenspråk, 

blir således det första steget för dessa personer att lära sig svenskt teckenspråk. Men att lära 

sig svenskt teckenspråk är också en förutsättning för vidare utbildning i det svenska 

skriftspråket (Migrationsverket, 2015).  

En vuxen teckenspråkig person som fått uppehållstillstånd i Sverige har rätt att ansöka om att 

läsa svenska för invandrare inom kommunens vuxenutbildning eller genom annan 

utbildningsform för vuxna. Utbildningen ska ge personer med invandrarbakgrund möjlighet 

att utveckla grundläggande läs- och skrivfärdigheter men även utveckla den kommunikativa 

språkförmåga vilket kan främja deras möjligheter i arbetlivet och i samhället i stort (SFS, 

2010:800). Att komma till Sverige som teckenspråkig med ett eller flera språk i bagaget och 

lära sig ytterligare två språk, svenskt teckenspråk och svenskt skriftspråk torde vare en 

utmaning men en nödvändighet. Om man som medborgare i samhället inte har tillräckliga 

kunskaper i läsning och skrivning finns en överhängande risk att känna utanförskap. Detta 

gäller generellt men särskilt för personer med invandrarbakgrund (Franker, 2004). 

I och med det ökande antal personer som invandrar till Sverige påverkas den språkliga 

mångfalden i samhället och inom utbildningsväsendet. Gruppen flerspråkiga personer är en 

heterogen grupp med olika språklig bakgrund och kompetenser vilket innebär att deras 

förutsättningar för att lära sig svenskt skriftspråk ser mycket olika ut. Detta ställer stora krav 
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på skolväsendet i stort men kanske särskilt mycket på lärares undervisning i svenska (Hajer & 

Meestringa, 2014). Mitt intresse för flerspråkighet och min roll som blivande speciallärare 

väckte min nyfikenhet att undersöka hur skriftspråksundervisning i svenska inom 

vuxenutbildningen ser ut för gruppen teckenspråkiga med invandrarbakgrund. Även bristen på 

forskning inom läs- och skrivområdet kring vuxna teckenspråkiga personer med 

invandrarbakgrund bidrog till detta val. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande menar 

Pauline Gibbons (2013) att en individs utveckling är en produkt av den utbildning som 

personen får och inte en förutsättning för den. Hon menar att det är vår omgivning som 

påverkar vad vi lär oss och hur vi lär oss. Språkutvecklingen hos en teckenspråkig person med 

invandrarbakgrund är således beroende av hur undervisningen ser ut och i vilka sociala 

sammanhang som den sker, enligt Gibbons (2013). Skolverket (2012 a) menar att själva 

flerspråkigheten i sig inte behöver vara något problem för lärandet, det är snarare pedagogens 

förhållningssätt och val av arbetssätt som är den viktigaste faktorn för flerspråkiga elevers 

språk- och kunskapsutveckling.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur teckenspråkiga personer med 

invandrarbakgrund får undervisning i svenskt skriftspråk inom formen vuxenutbildning.  

Målgruppen undersökningen fokuserar på är vuxna teckenspråkiga personer med 

invandrarbakgrund som läser svenska inom formen vuxenutbildning. I undersökningen 

benämns målgruppen som teckenspråkiga även om personer med dövhet som invandrar till 

Sverige inte alltid har ett fullt teckenspråk med sig. Detta för att teckenspråket är det språk 

som är anses vara förstaspråket för personer med dövhet och är det språk de först får lära sig 

då de kommer till Sverige.  

Utifrån undersökningens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur ser interaktionen i undervisningen ut för målgruppen? 

 Hur används språk i undervisningen för målgruppen? 

 Hur stöttar lärare flerspråkseleven i undervisningen? 

 Vilka didaktiska val gör lärare i skriftspråksundervisningen? 
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 Vad anser lärare vara viktigt i det pedagogiska arbetet med flerspråkiga och 

skriftspråksundervisning? 

 

3. Bakgrund  

Här kommer en presentation över vad som kan känneteckna vuxenutbildning och dess 

pedagogiska undervisning, vad det står i kursplanen för utbildning i svenska för invandrare 

samt en redogörelse för hur begreppet literacy och begreppet flerspråkighet ska förstås utifrån 

undersökningens syfte. Vidare kommer en beskrivning av vad som kännetecknar 

skriftspråksutveckling på sitt andraspråk. 

 

3.1 Vuxenutbildning  

Det finns olika utbildningsformer inom vuxenutbildningen där en teckenspråkig person med 

invandrarbakgrund kan studera svenska. Det kan vara inom kommunal verksamhet eller 

annan utbildningsform. Det som generellt kännetecknar en vuxenutbildning är att den främst 

vänder sig till vuxna studerande från 16 år. Inom vuxenutbildning finns utbildningsformer 

som har möjlighet att utforma undervisningen på ett mer flexibelt sätt efter olika målgrupper, 

där invandrare kan vara en. Studier inom vuxenutbildning är många gånger 

ämnesövergripande där deltagare arbetar tematiskt eller i projektform. Undervisningen 

planeras ofta utifrån deltagares förkunskaper, erfarenheter och behov. Inom vuxenutbildning 

har deltagare själva ofta stora möjligheter att påverka studiernas innehåll och riktning 

(Regeringen, 2015). I Sverige finns vuxenutbildningar som vänder sig till teckenspråkiga 

personer där man kan lära sig svenska och svenskt teckenspråk, och där undervisningen sker 

på teckenspråk (Migrationsverket, 2015).  

 

3.2 Utbildning i svenska för invandrare 

I Kursplanen för utbildning i svenska för invandrare som är en kursplan inom 

vuxenutbildningen skriver Skolverket (2012 b) att utbildningen syftar till att personer med 

invandrarbakgrund ska få möjlighet att förvärva grundläggande läs- och skrivfärdigheter i 

svenska språket. Syftet är att ge personer språkliga verktyg som kan underlätta 

kommunikation i olika sammanhang och därigenom öka deltagandet i samhället och 
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arbetslivet. Mål som eleven förväntas utveckla förutom läsning och skrivning är förmågan att 

kommunicera genom att tala, samtal och lyssna samt att kunna förstå svenska i olika 

kontexter. I målen för svenska ska eleven även utveckla förmågan att använda hjälpmedel, 

anpassa språket efter mottagaren och situation samt ha förståelser för hur man lär sig språk. 

Skolverket (2012 b) menar att det kan ta lång tid för personer med invandrarbakgrund att 

utveckla kunskaper i svenska språket, men målet är att personer som läser svenska för 

invandrar ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ämnet och att få kunskaperna 

automatiserade. Det kan ske genom att man följer kurserna A-D men även genom att läsa 

fristående kurser, eller en kombination av både. Skolverket (2012 b) skriver vidare att 

undervisningen kan ske på modersmålet eller annat språk, men att svenskundervisningen då 

bör ske parallellt. 

 

3.3 Literacy 

För att undersöka hur skriftspråksundervisningen ser ut för teckenspråkiga personer med 

invandrarbakgrund kan det vara viktigt att klargöra vad som menas med 

skriftspråksundervisning. I litteratur om läs- och skrivande används ofta begreppet literacy 

eller litteracitet som det även benämns. Begreppet kommer ursprungligen från engelskan och 

översätts ibland med ett ”begrepp använt för verksamheter som är relaterade till läsande och 

skrivande” (NE, 2015). I Sverige började begreppet literacy användas under 90-talet för att 

beskriva personer som lär sig läs och skriva på sitt modersmål (Kullberg & Åkesson, 2006).  

Traditionellt sätt har läs- och skrivlärande i den svenska skolan mest handlat om de tekniska 

färdigheten att lära sig läsa och skriva (Fast, 2009) men Roger Säljö (2005) menar att 

begreppet står för något mer än enbart den tekniska färdigheten av läsning och skrivning. Idag 

anses begreppet literacy ha en bredare innebörd som snarare beskriver en händelse. Det är 

mycket mer komplext än att enbart läsa och skriva i dess traditionella mening. Begreppet 

innefattar att kunna tolka, koppla till erfarenheter, göra associationer och dra slutsatser, 

skriver Säljö (2005). Även Rigmor Lindö (2005) menar att det handlar mer än enbart om den 

traditionella läs- och skrivförmågan. Det handlar om förmågan att samtala, resonera, finna 

samband mellan kunskapsområden, reflektera och utveckla ny kunskap. Åsa Wedin (2011) 

resonerar kring litteracitet som tillfällen då människor är engagerade i olika skriftliga 

händelser och menar att skrift är något som vi människor ständigt omges av dygnets alla 

vakna timmar. 
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I och med dagens vidare förståelse av begreppet literacy behöver även en utökad förståelse av 

begreppet text inbegripas, menar Lindö (2005). Lindö menar att text idag även inkluderar 

film, dataspel, texter på Internet med mera. Textlandskapet i samhället har ändrats och den 

traditionella synen på läsning och skrivning som sker genom linjära, monomodala, 

skriftspråkstexter behöver uppdateras och kompletteras, menar även Anders Björkvall och 

Charlotte Engblom (2011). Författarna anser att synen på läs- och skrivlärande behöver 

utvidgas till multimodal texthantering då dagens samhälle kräver att vi kan handskas med 

olika medier i både skrift, bild och ljud. Framtiden bör alltså ses som multimodal och 

flerspråkig snarare än monomodal och enspråkig, menar Björkvall & Engblom (2011). 

Carin Roos (2008) som forskar kring dövas språkutveckling använder begreppet 

skriftspråkande istället för literacy. Hon menar att det kan förstås och jämföras med 

engelskans term för literacy. I den här undersökningen används och förstås begreppet literacy 

enligt den vidare förståelsen av begreppet både gällande skriftliga händelser och text.  

Begreppen literacy, läs- och skrivlärande och skriftspråkande kommer användas parallellt och 

bör förstås som förklaring för samma sak.  

 

3.4 Flerspråkighet  

I litteratur kring flerspråkighet dyker ofta begreppet tvåspråkig upp. Nigel Musk & Åsa 

Wedin (2011) skiljer inte på begreppen utan menar att det i forskningslitteraturen kring 

flerspråkighet och tvåspråkighet i princip handlar om samma fenomen. Personer med dövhet 

utvecklar ofta flera språk och kan därmed anses vara flerspråkiga (Wagner, Strömqvist & 

Uppstad, 2010) och då den här undersökningen fokuserar på målgruppen teckenspråkiga 

invandrare kan det vara bra att definiera innebörden av att vara flerspråkig.  

Hur begreppet flerspråkig ska förstås beror på vad den ska användas till. Musk och Wedin 

(2011) refererar till Skutnabb-Kangas fyra definitioner; ursprung, kompetens, attityd och 

funktion för att bestämma flerspråkighet. Utifrån ursprungskriteriet innebär flerspråkighet att 

en person lärt sig två eller flera språk parallellt från början av talare i familjen. Det kan 

jämföras med Kenneth Hyltenstams (2012) definition av simultan tvåspråkighet som innebär 

att en person har två modersmål med sig. Musk och Wedin (2011) lyfter vidare 

kompetenskriteriet, som passar in på deltagarna i den här undersökningen, och som definierar 

flerspråkighet från hur bra språket behärskas och där skalan varierar från full behärskning till 

att kunna producera meningsfyllda uttalanden på två eller flera språk. Attitydkriteriet 
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definierar flerspråkighet utifrån om man själv uppfattar sig som flerspråkig men även om 

andra identifierar en som flerspråkig. Funktionskriteriet handlar om hur en person använder 

språken utifrån ens egna behov men även utifrån samhällets krav. Även Hyltenstam (2012) 

talar om funktionsaspekten, om funktionell tvåspråkighet, vilket innebär att man kan göra sig 

förstådd på flera språk. Det är båda definitioner som passar att använda för deltagarna i denna 

undersökning. Hyltenstam (2012) skiljer mellan simultan tvåspråkighet där man lär två språk 

parallellt från början och succesiv tvåspråkighet där att man lär sig ett annat språk senare i 

livet, som barn eller som vuxen. Han menar att man inte behöver vara lika kunnig i båda 

språken för att definieras som flerspråkig. 

I den här undersökningen kommer begreppen flerspråkig och tvåspråkig användas parallellt 

och med samma innebörd och förståelse av orden. Begreppet flerspråkig bör förstås och 

användas utifrån en blandning av Skutnabb-Kangas kompetens- och funktionskriterier och 

Hyltenstam (2012) förståelse av succesivt tvåspråkig. 

 

3.5 Skriftspråksutveckling på sitt andraspråk  

För flerspråkiga personer med invandrarbakgrund sker språkutveckling och 

skriftspråksutvecklingen parallellt. Det finns en nära relation mellan språkutveckling och 

skriftspråksutveckling då skriften är en del av språket och läs- och skrivlärandet alltid sker 

genom ett språk, menar Åsa Wedin (2011).  

För att lättare förstå hur teckenspråkiga personer med invandrarbakgrund lär sig ett nytt språk 

kan det vara intressant att titta på hur flerspråkigas andraspråkslärande ser ut.  Att lära sig ett 

andra språk sker på ett liknande sätt som man lär sig sitt första språk. Det sker i interaktion 

med omgivningen där man succesivt tillägnar sig språkets regler samt hur meningar och satser 

byggs upp. Det är viktigt att först bygga upp en bas med rikligt ord- och begreppsförråd och 

låta ordböjning och korrekt meningsbyggnad komma senare. Hur snabbt och väl en elev 

utvecklar ett andraspråk påverkas av flera faktorer bland annat ålder vid ankomsten till nya 

landet, hur pass utvecklat förstaspråk man har eller om man har flera förstaspråk och tidigare 

skolgång. Språkutvecklingen påverkas även av lärarens förhållningssätt och förväntningar, 

och om elevens lärandesstil tillvaratas i undervisningen skriver Skolverket (2012 a).  

Vuxnas andraspråkslärande påverkas av det förstaspråk de har med sig. Vuxna har i regel ett 

rikare ord- och begreppsförråd och kunskaper om omvärlden som barn saknar. Mycket av de 
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tidigare kunskaper och erfarenheter kan lättare överföras till andraspråket och underlättar på 

så sätt lärandet och förståelsen (Skolverket, 2012 a).  

Personer med invandrarbakgrund har ofta olika språkliga kunskaper med sig då de börjar i 

den svenska skolan. Det kan variera från att man har åldersadekvata kunskaper i modersmålet 

men inte uppnått samma nivå i svenskan till att inte ha någon tidigare skolgång och därmed 

brister i läs- och skrivförmågan i både modersmålet/en och svenska språket. En persons 

tidigare kunskaper påverkar därmed den fortsatta läs- och skrivutveckling i svenska språket 

(Wedin, 2011). En annan viktig faktor som påverka förmågan att lära sig läsa och skriva är 

åldern. Det tar ca 2-3 år att utveckla den språkliga basen i ett språk medan uppbyggnaden av 

det kunskapsbärande språket varierar beroende på personens ålder. Att uppnå en 

åldersadekvat språklig nivå kräver minst fem år för en andraspråkselev i skolan (Wedin, 2011; 

Gibbons, 2013). För en person som lär sig ett nytt språk i vuxen ålder är det svårt att alls 

uppnå modersmålskompetens menar Wedin (2011). Det beror bland annat på att man inte 

exponeras eller får möjlighet att använda språket lika mycket som yngre personer. 

Ytterligare faktorer som påverka läs- och skrivlärandet för flerspråkiga personer är de 

skriftspråkliga traditioner en person har med sig sedan tidigare. Studier visar att elever som 

kommer från hem som har liknande skriftspråkstraditioner som liknar skolans, oftare har 

lättare med läs- och skrivlärandet medan flerspråkiga elever som kommer med andra 

traditioner gällande läsning och skrivning kan möta svårigheter i skolan. Elever kan komma 

från en kultur där de förväntas ägna sig åt tyst läsning och återge med reproduktiva svar kring 

innehållet. Detta kan leda till svårigheter då eleven kommer till den svenska skolan där man 

förväntas läsa högt och läraren ställer frågor som uppmuntrar till eftertanke (Wedin, 2011).  

Huruvida flerspråkiga personer är beroende av fonologisk medvetenhet för sin läs- och 

skrivutveckling finns olika uppfattningar om. Då svensk skrift är grundad på ett ljudsystem 

där ett ljud motsvarar en bokstav, behöver flerspråkiga elever utveckla en fonologisk 

medvetenhet och förstå hur ljudsystemet är uppbyggt, skriver Wedin (2011). Om en 

flerspråkig person har brister i det fonologiska medvetandet kan det påverka och försvåra 

automatiseringen vid läsning och skrivning, menar hon. Gibbons (2013) menar istället att 

flerspråkiga personers andraspråkslärande inte gynnas särskilt av den syntaktiska metod som 

fokuserar på det fonologiska medvetandet då ljuden och orden sällan överensstämmer med 

modersmålet ljud och läsandet blir för abstrakt för andraspråkselever. Carin Roos (2004) som 

forskat om teckenspråkiga barns skriftspråksutveckling, menar att den fonologiska 
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medvetenheten snarare handlar om en skriftspråklig medvetenhet hos den teckenspråkiga 

gruppen. Roos hänvisar till forskning som tyder på att teckenspråkiga använder andra 

strategier för att avkoda och lära sig nya ord och där handalfabetet har en viktig funktion. 

Handalfabetet kan fungera som en koppling till skriften och stödja den tidiga läs- och 

skrivutvecklingen om den sker i meningsfulla sammanhang, skriver Roos (2004).  

För att flerspråkiga personer ska kunna utveckla goda kunskaper i skriftspråket behöver 

ansvaret för läs- och skrivutvecklingen ligga på samtliga lärare i alla ämnen, menar Wedin 

(2011). Läs- och skrivutveckling såväl som övrig kunskapsutveckling bör utgå från personens 

tidigare kunskaper och erfarenheter och behöver inrikta sig på färdigheter och kunskaper som 

personen kommer ha behov av i framtiden skriver hon. Det är därför viktigt för läraren att 

skaffa sig goda kunskaper om personens förkunskaper av språk, kunskaper och lärande. Eva-

Kristina Salameh (2012) menar också att det är viktigt att se skillnaden mellan 

språkutveckling och kunskapsutveckling. En person som har tidigare skolgång har ofta 

ämneskunskaper på sitt modersmål vilket kan underlätta andraspråkslärandet. För att stötta 

flerspråkiga personer i deras andraspråksutveckling är det viktigt att de får tänka och utveckla 

sitt modersmål parallellt med andraspråket, menar Salameh (2012). Även Wedin (2011) 

menar att undervisning för flerspråkiga personer bör grundas på det språket de behärskar och 

förstår bäst. 

För flerspråkiga personer kan skoluppgifter som att läsa texter kännas som en riktig utmaning 

vilket kan leda till att läraren väljer enklare version av texten eller att avstå helt från det. 

Istället menar Gibbons (2013) att andraspråkselever behöver öka sina språkliga register inom 

samtliga områden och ämnen för att kunna utvecklas (2013). Inför läsningen kan läraren stötta 

med förförståelse av texten genom att samtal, bilder eller andra ledtrådar som kan underlätta 

förståelsen och betydelsen av texten. Andraspråkseleven behöver bli medveten om det 

formella språket men även att se variationer i språket, att olika sammanhang kräver olika 

typer av språkbruk. Läraren behöver hjälpa eleven att komma åt texten genom stöttning på 

olika sätt. När det gäller användning av språket är det viktigt att eleven får praktisera läsning 

och skrivning för att lära sig just läsning och skrivning skriver Wedin (2011). 

 

3.6 Sammanfattning  

Inom vuxenutbildningen finns utbildningsformer som kan erbjuda teckenspråkiga personer 

med invandrarbakgrund utbildning i svenska och teckenspråk och där undervisningsspråket är 
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teckenspråk (Regeringen, 2015). Även om det inom vuxenutbildningen inte alltid finns en 

läroplan att följa finns en kursplan för utbildning i svenska för invandrare inom 

vuxenutbildningen (Skolverket, 2012 b). Syftet i kursplanen är att personer med 

invandrarbakgrund ska få grundläggande läs- och skrivkunskaper som ökar deras möjligheter 

att delta i samhället. Att lära sig läsa och skriva ses idag ur ett vidare perspektiv och handlar 

om att kunna tolka, resonera, associera, hitta samband och att kunna dra slutsatser. Även den 

traditionella synen på text har ändrats och inkluderar idag multimodala texter som film, 

dataspel, mobiler med mera (Säljö 2005, Lindö 2005). Teckenspråkiga personer kan 

definieras som flerspråkig då de ofta utvecklar flera språk, teckenspråk och svenskt 

skriftspråk (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2010). Flerspråkiga personer utvecklar många 

gånger språket och skriftspråket parallellt då det finns en nära relation mellan språk och skrift. 

Faktorer som kan påverka skriftspråksutvecklingen hos flerspråkiga personer är tidigare 

språkkunskaper och ålder vid ankomst. En vuxen har ofta ett bredare ord- och begreppsförråd 

och kunskaper om världen. Det underlättar skriftspråkslärandet då tidigare kunskaper enbart 

behöver överföras till det nya språket. För att utveckla god skriftspråklig kompetens behöver 

skriftspråksundervisningen ske i samtliga ämnen och att flerspråkiga parallellt får använda sig 

av sitt modersmål. Läraren bör stötta eleven på olika sätt istället för att förenkla 

undervisningsmaterialet (Wedin, 2011). 

 

4. Tidigare forskning 

Här kommer en redogörelse över hur datasökningen skett, en presentation över vad vald 

forskning skriver om tvåspråkighet och skriftspråksutveckling för teckenspråkiga samt hur 

vuxna invandrare utvecklar sin litteracitet. Avsnittet avslutas med en sammanfattning över 

tidigare forskning.  

 

4.1 Datasökning  

För att finna information har databaserna Summon och ERIC använts och nyckelord som 

används är: literacy, flerspråkighet, tvåspråkighet, läs- och skrivinlärning, dövas skriftspråk, 

vuxenutbildning, adult education, deafness  
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4.2 Tvåspråkighet för teckenspråkiga  

För underlätta förståelsen kring språk- och skriftspråkslärandet för teckenspråkiga invandrare 

kommer här en granskning över vad forskning säger om svenska teckenspråkigas 

tvåspråkighet och skriftspråkslärande. Forskning på området är begränsad och den som finns 

är ofta baserad på barn. För att ändå få en förståelse för den komplexa situation 

teckenspråkiga invandrare möter i sin flerspråkighet och hur den kan påverka 

skriftspråkslärandet i svenska lyfts forskning om teckenspråkigas tvåspråkighet i den 

undersökningen. 

I kunskaps- och forskningsöversikten Teckenspråk och teckenspråkiga beskriver Roos (2006) 

hur teckenspråkiga barn till teckenspråkiga föräldrar tillägnar sig sitt förstaspråk, 

teckenspråket. De sker på ett liknande sätt som för hörande barn. Precis som hörande barn 

bygger upp ordförråd, lär sig språkets struktur och meningsbyggnad i samspel med andra, gör 

teckenspråkiga barn till teckenspråkiga föräldrar detsamma. De börjar jollra på teckenspråk, 

bygger upp ett ordförråd av tecken och lär sig teckenspråkets struktur och hur det kan 

användas. Språkutvecklingen sker i interaktion med barnets teckenspråkiga omgivning.  

Tvåspråkigheten för teckenspråkiga går dock inte helt att jämföra med annan tvåspråkighet då 

språken uppfyller olika funktioner och behov, menar Roos (2004). Teckenspråkiga personer 

som har teckenspråket som sitt förstaspråk använder språket som ett verktyg för 

kommunikation med sin omgivning men även som verktyg för lärande av ny kunskap, medan 

svenskan fungerar som läs- och skrivspråk. Svenska skriftspråket som har en helt annan 

struktur, grammatik och syntax än svenskt teckenspråk, räknas således som teckenspråkigas 

andraspråk. För teckenspråkiga betyder det att svenska skriftspråket måste läras in samtidigt 

som själva språket lärs in. En annan tydlig skillnad är att hörande tvåspråkiga elever kan höra 

det nya språket som ska läras medan för döva är varje ord ett helt nytt ord som måste befästas. 

Andraspråkutvecklingen för teckenspråkiga personer sker således genom att på teckenspråk 

och via handalfabetet få det skrivna ordet översatt och förklarat för sig (Roos, 2004). 

Teckenspråket är således en förutsättning för lärandet av det nya språket och Ofelia García, 

som studerat flerspråkighet i USA menar att språklärande för teckenspråkiga är mycket 

komplext och att språk inte lärs in ett i taget i en linjär riktning utan mer som en dynamisk 

aktivitet. Språken kan inte läras in separat från varandra utan de lärs in parallellt (García & 

Cole, 2014). 
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4.3 Teckenspråkigas skriftspråksutveckling 

Hur teckenspråkiga personer lär sig läsa och skriva kan se olika ut. I kunskaps- och 

forskningsöversikten kring teckenspråk och teckenspråkiga (SOU 2006:29) lyfter Carin Roos 

forskning på området. Den visar att teckenspråkiga barns skriftspråkande under tiden i 

förskolan utvecklas på ett liknande sätt som hörande barn skriftspråkande. Barnen visar 

intresse och försöker förstå de texter och grafiska tecken som finns i deras omgivning och 

detta sker från en mycket tidig ålder. Att utveckla handalfabetet och vidare koppla det till 

skriften är något som pågår från att barnet är väldigt litet och det sker tillsammans med 

föräldrarna i meningsfulla sammanhang. Handalfabetet används för att avläsa ord i texter men 

det används även som en funktion att minnas orden. Forskning har även visat att det finns ett 

positivt samband mellan förmågan att använda handalfabetet och elevers läs- och 

skrivförmåga. 

Författarna Marlon Kuntze, Dibbie Goolos och Charlotte Enns (2014) lyfter i sin artikel 

internationell forskning som menar att teckenspråkigas läs- och skrivutveckling ofta utgår från 

undervisningsmetoder baserade på fonologisk medvetenhet och är baserad på undervisning av 

hörande barn. Då teckenspråkiga barn inte når upp till samma skriftspråkliga nivå som 

hörande barn anges ofta bristen på fonologisk medvetenhet som orsak. Författarna lyfter även 

forskning som menar att teckenspråkigas skriftspråkslärande behöver ses ur ett visuellt 

perspektiv snarare ett fonologiskt. Den visar likt den svenska forskning som tidigare nämnts 

(Roos 2009, SOU 2006:29) att det är viktigt att teckenspråkiga barn erbjuds miljöer med 

stimulerande texter att läsa och diskutera kring på teckenspråk, och att det finns tillgång till 

skrivverktyg som exempelvis pennor som uppmuntrar till skriftspråkliga aktiviteter. Det är 

även viktigt att det finns interaktion mellan barn, elever och pedagoger där metasamtal kring 

skriftspråket förs. Forskningen menar att interaktion med andra teckenspråkiga barn och 

vuxna är betydelsefull för skriftspråksutvecklingen då det kan stärka både språket och 

självkänslan att använda skriftspråket (Kuntze, Golos & Enns, 2014). 

Att tidigt får lära sig teckenspråk utvecklar ofta en bättre läs- och skrivförmåga men det 

främjar även andra skolframgångar visar forskning som Kuntze, Golos & Enns (2014) lyfter i 

sin artikel. Döva barn lär sig visuellt och undervisningen bör anpassas efter det, menar 

Charlotte Enns (2009). Skriftspråksutvecklingen gynnas av att undervisningsspråket är 

teckenspråk, att det finns en balans mellan explicit undervisning och en naturlig exponering 

för språkets strukturer, att undervisningen bygger på multimodala uppgifter och använder 
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såväl text, tecken, bilder och filmer. Hon lyfter även vikten av metalingvistiska samtal där 

eleven lär sig överföra kunskaper från ett språk till ett annat (Enns, 2009). 

 

4.4 Litteracitet hos vuxna invandrare  

Den mesta forskning om skriftspråksutveckling utgår som tidigare nämnt från barn och det är 

svårt att finna studier kring vuxna teckenspråkiga invandrares litteracitet. Det finns dock 

forsknings om hur vuxna hörande invandrare (Franker, 2011) samt hur vuxna teckenspråkiga 

personer (Enns, 2009) utvecklar litteracitet. Det visar sig finnas flera likheter i framgångsrik 

undervisning kring dessa grupper. Qarin Franker (2011) har studerat hur deltagare av SFI-

undervisning i Sverige utvecklar litteracitet genom texter och Enns (2009) studie beskriver 

framgångsrika undervisningsstrategier som används för att utveckla litteracitet hos en grupp 

teckenspråkiga vuxna i Amerika, genom att använda ASL. 

I läs- och skrivundervisningen kring vuxna invandrare såväl som vuxna teckenspråkiga är det 

viktigt att den känns meningsfull och att den är förankrad i deltagarnas livssituation då 

kunskaperna ska fungera som verktyg inför framtiden (Franker 2011, Enns 2009). Att lära sig 

läsa och skriva som vuxen invandrare är en viktig del av vuxenidentiteten och de sociala 

situationer som vuxna förväntas behärska och delta i. Undervisningsmaterialet i 

skriftspråksundervisning bör förutom vuxenanpassade läromedel och datorprogram bestå av 

tidningar, blanketter, brev osv. som personen möter och har användning av i sin vardag. 

(Franker 2011). I undervisningen av vuxna teckenspråkiga är det viktigt att se dövheten ur ett 

kulturellt och flerspråkigt perspektiv istället ur ett bristperspektiv. För vuxna teckenspråkiga 

är meningsfulla dialoger kring gemensamma upplevelser av tidigare skolerfarenheter, 

kulturupplevelser men framförallt gemensamt undervisningsspråk väsentliga delar i 

framgången (Enns, 2009).  

Båda studierna visar på vikten av kommunikation och meningsfulla dialoger i klassrummet. 

Basen bör vara praktiskt lärande i verkliga situationer tillsammans med andra. Att få uppleva 

teoretiska och praktiska kunskaper parallellt ger möjlighet till olika sätt att lära och utveckla 

sitt tänkande. Genom att använda sina tidigare kunskaper ökar självförtroendet och 

motivationen vilket gynnar språkutvecklingen hos såväl vuxna invandrare och vuxna döva 

personer (Franker 2011, Enns 2009). 
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Mycket av läs- och skrivundervisningen kring vuxna invandrare sker idag på svenska, skriver 

Franker (2011), ett språk man kanske inte lärt sig behärska muntligt. Detta kan försvåra både 

för deltagaren och för lärare. Att använda sig av deltagarens bästa språk i samtal kring 

undervisningen kan öka tryggheten och utgöra en säkrare grund för utveckling. Även Enns 

(2009) studie visar att undervisningsspråket bör utgå från det språk personen behärskar bäst, 

det vill säga teckenspråket för personer med dövhet. Hon skriver även att språket, oavsett 

modalitet är den främst faktor för skriftspråksutvecklingen. Genom att kunna reflektera, 

diskutera och göra jämförelser mellan språken utvecklas den metalingvistiska medvetenheten 

och därmed läs- och skrivförmågan (Enns, 2009). Många invandrare har tidigare 

skriftspråkliga kunskaper i sitt modersmål vilket är en bra förutsättning för lärande av ett 

andraspråk och vilket bör tas till vara i undervisningen (Myrberg, Gustavsson & Eriksson, 

2001).  

Inom literacyforskningen är man överens om att läsning och skrivning är en kulturell aktivitet 

som sker i sociala sammanhang både i och utanför skolan. Franker (2011) lyfter begreppet 

språkpraktik i samhället som en framgångsrik väg för läs- och skrivutvecklingen för vuxna 

invandrare.  Att få lära sig det nya språket genom en praktikplats på arbetsmarknaden där den 

språkliga träningen av ord, begrepp och termer kopplas till direkta erfarenheter är ett bra sätt 

att stimulera och skapa motivation för vidare utveckla litteracitet, vidare studier och arbete, 

menar Franker (2011). 

 

4.5 Sammanfattning  

Teckenspråkiga barn som växer upp med teckenspråkiga föräldrar lär sig sitt första språk på 

samma sätt som hörande barn gör. Det är i interaktion med omgivningen som ord- och 

begreppsförråd och språkets struktur byggs upp. Teckenspråkigas tvåspråkighet skiljer sig 

från andra flerspråkiga då teckenspråket används att kommunicera med och att lära in ny 

kunskap medan svenska skriftspråket fungerar som läs- och skrivspråk. Det svenska 

skriftspråkslärandet sker genom teckenspråket och genom handalfabetet, där handalfabetet 

syns fungera som minnesstöd i skriftspråksutvecklingen (Roos, 2006). Att ha ett utvecklat 

ord- och begreppsförråd verkar ha positiva effekter på kommande läs- och skrivutveckling 

hos gruppen teckenspråkiga. För att främja teckenspråkigas skriftspråksutveckling behöver 

undervisning utgå från ett visuellt perspektiv (Roos 2006, SOU 2006:29) och genomsyras av 

interaktion och stimulerande texter (Kuntze, Golos & Enns 2014).  
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Forskning visar att det finns likheter i framgångsrik skriftspråksundervisning kring vuxna 

hörande invandrare (Franker, 2011) och vuxna teckenspråkiga som undervisas genom ASL 

(Enns, 2009). Undervisningen bör utgå från personens tidigare kunskaper och kännetecknas 

av meningsfulla samtal i klassrummet. För att underlätta skriftspråklärandet bör eleven 

använda de språk som behärskas bäst vilket oftast är teckenspråket för teckenspråkiga 

personer. Samtal och reflektion där språken jämförs och diskuteras skapar en språklig 

medvetenhet som är gynnsam för skriftspråksutvecklingen. Flerspråkiga vuxna personer med 

invandrarbakgrund gynnas även av att lära sig skriftspråket genom olika språkpraktiker i 

samhället, exempelvis på arbets- eller praktikplats (Franker, 2011). 

 

5. Teoretiskt perspektiv och begrepp 

Här kommer en presentation över det sociokulturella perspektivet som ligger till grund för den 

här undersökningen, samt en presentation över de centrala begreppen interaktion, mediering 

och stöttning inom perspektivet som används vid tolkning och analys av empirin. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet, vars grundare är Lev Vygotskij (1896-1934), menar att 

människan lär och utvecklas så länge hon lever. Människan börjar sin utveckling då hon föds 

och fortsätter utvecklas genom de sammanhang och intellektuella miljöer hon deltar i under 

livet. Vygotskij menar att människans inre utveckling alltid förgås av en yttre aktivitet. Den 

yttre aktiviteten som exempelvis läsa och skriva, sker tillsammans med andra och med hjälp 

av olika verktyg i specifika kulturella miljöer. Det är grunden för människans utveckling och 

lärande enligt sociokulturellt perspektiv (Strandberg, 2009). Ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande menar att skriftspråkande är en aktivitet och som sker i en kontext. Det sker i sociala 

och kulturella sammanhang och i interaktion med andra människor (Wedin, 2011). Vygotskijs 

syn på kunskap är något som skapas mellan människor snarare än något som finns inom 

individen (Säljö, 2000). Det finns flera centrala begrepp som förklarar hur vi ska förstå 

lärande utifrån sociokulturellt perspektiv. Den här undersökningen kommer fokusera på 

begreppen som följer nedan. 
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5.2 Interaktion  

Enligt det sociokulturella perspektivet är tillgången till andra människor av central betydelse 

för all utveckling. Den interaktionella miljön där människor får mötas, är den starkaste 

grunden till lärande och utveckling menar Vygotskij. Han menar att utveckling och lärandet 

först sker på en social nivå tillsammans med andra och sedan på en individuell nivå, som en 

inre tankeprocess hos individen själv. För att denna tankeprocess ska kunna utvecklas fordras 

att skolan erbjuder rum och tillfällen för interaktion (Strandberg, 2009).  

Då interaktionen är en central del av språkutvecklingen kan det vara betydelsefullt att titta på 

hur interaktionen och det sociala samspelet ser ut på skolan. För att gynna flerspråkiga elevers 

andraspråksutveckling bör eleven få ett stort inflöde av språket, menar Gibbons (2013). 

Eleven behöver många tillfälle att höra språket på olika sätt och av olika personer. Men 

eleven behöver även att få tillfällen att uttrycka sig själv vilket görs genom interaktion med 

andra. Att få möjlighet att träna på att själv uttrycka sig leder till att eleven är mer aktiv i sin 

egen språkutveckling. Att interagera och samtala med varandra i skolan är dock inget som 

kommer av sig självt, menar Gibbons (2013). Det krävs en medveten planering av hur dessa 

tillfällen kan skapas och organiseras. Forskning visar att läraren många gånger har större 

talutrymme än eleverna. Detta medför att elever får färre tillfällen att genomföra 

dialoginriktad interaktion vilket särskilt drabbar flerspråkiga elever i deras 

andraspråkslärande. 

Även om skolan är en viktig plats för lärande och utveckling, menar Roger Säljö (2000) att 

den mesta utvecklingen oftast sker utanför skolan i sammanhang där lärande inte är det 

primära syftet. Mycket av våra grundläggande kunskaper och färdigheter lär vi oss i andra 

kontexter som i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningslivet osv. 

 

5.3 Mediering  

För att överhuvudtaget kunna kommunicera och integrera med varandra behöver vi olika 

medierade verktyg enligt sociokulturellt perspektivet och ett mycket centralt verktyg är 

språket. Det är en unik och en oerhört viktig del för vår kunskapsutveckling och ett verktyg 

för vår förståelse av omvärlden (Säljö, 2000). Det kan handla om bokstäver, begrepp, ord, 

siffror, bilder med mera som representerar en bild av verkligheten som vår hjärna översätter 

och dessa symboler eller språket blir som en brygga mellan inre och yttre aktivitet. Vårt inre 

intellekt försöker med hjälp av medierade symboler, tecken och bilder förstå världen utanför 
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(Sandberg, 2009). Det är med hjälp av språket som människan formulerar sina tankar och 

utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra och därigenom även förstår omvärlden 

enligt sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000). 

Åsa Wedin (2011) lyfter begreppet multimodala texter och menar att det kan vara intressant 

ur sociokulturellt perspektiv och skriftspråkande. Med multimodala texter menas en 

kombination av bilder, filmer, skriven och talad text med eller utan ljud och hon menar att 

barn och ungdomar ofta ingår i multimodala litteracitethändelser. Det finns en enorm 

mångfald och tillgång till multimodala texter främst på Internet vilka ger eleven möjlighet att 

utveckla det egna skriftspråkandet. Genom att ta del av andras texter kan eleven utveckla sina 

egna, skriver hon.  

Mycket forskning handlar om hur man undervisar i läsning och skrivning medan vikten av det 

talade språket glöms bort. Wedin (2011) menar att det inte finns någon skarp gräns mellan 

skriven och talad text då dessa ofta kombineras. Även Gibbons (2013) lyfter talet som en 

viktig bro för andraspråkselevers språkutveckling. För att utveckla ett andraspråk behöver 

eleven uppmuntras att använda sitt andraspråk. Språket utvecklas av att eleven får tänka högt 

och resonera sig fram i olika frågor, reda ut olika begrepp, pröva hypoteser och dra slutsatser 

på egna och andras tankar. Tillfällen att producera språkligt utflöde har stor betydelse för 

andraspråkelevens språkutveckling. Genom att andraspråkseleven får tillfällen att producera 

eget tal och formulera längre uttalanden bearbetas språket på ett djupare plan än om eleven 

endast lyssnar, menar Gibbons (2013). 

 

5.4 Stöttning  

Ett tredje centralt begrepp inom sociokulturellt perspektiv är den proximala utvecklingszonen. 

Begreppet är ett sätt att beskriva människans utveckling och lärande och beskriver avståndet 

mellan vad en individ kan klara ensam utan stöd och vad individen klarar med hjälp av en 

annan mer erfaren och kunnig person. Vygotskij menar som tidigare nämnts att människans 

utveckling är något som ständigt pågår. I varje situation där vi samspelar med andra 

människor finns möjlighet att utveckla vårt vetande och få nya insikter. De problem vi inte 

klara att lösa på egen hand löser vi ofta med lite handledning från någon i omgivningen. I 

skolan är det ofta läraren fungerar som stöd och hjälper elever att komma vidare i sin 

utveckling men med hjälp av olika verktyg (Säljö, 2000). 
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Stöttning i ett klassrum handlar om den hjälp eleven får från läraren att utveckla nya 

färdigheter och kunskaper. Hjälpen ska leda till att eleven når högre nivåer av sin förståelse, 

den ska vara tillfällig, framtidsorienterad och bygga på elevens tidigare kunskaper, menar 

Gibbons (2013). När det gäller andraspråkselever behöver läraren fundera över vilken typ av 

stöttning eleven behöver för att klara olika uppgifter. Istället för att förenkla uppgifter och 

riskera att innehållet urvattnas behöver eleven få arbeta med uppgifter som utmanar 

tänkandet, är konkreta och förankrade i deras verklighet.  

Det finns många sätt att stötta andraspråkselever i sin språkutveckling. Hajer & Meestringa 

(2014) som skriver om språkinriktad undervisning tar upp många exempel på hur lärare kan 

arbeta med skriftspråklig stöttning för flerspråkiga elever. Som tidigare nämnt gynnas inte 

flerspråkiga elever av att uppgifter eller texter förenklas. Texterna kan istället justeras och 

anpassas genom att delas i kortare stycken med rubriker som ger ledtrådar till vad som är 

viktigt. Läraren kan stötta elevens skriftspråkande med att ersätta krångliga texter och 

förklaringar med praktiska exempel, men ändå behålla och lyfta de viktiga begrepp och 

samband som finns i texten. För att stödja minnet kan flerspråkiga eleven göra ordlistor med 

förklaringar till begreppen. Som stöttning kan även bilder, scheman och mallar användas. Ett 

annat sätt att stötta eleven i skriftspråkandet är att inför ett nytt tema eller ny arbetsuppgift 

lyfta centrala ord och begrepp som finns inom ämnet eller temat. Genom diskussioner parvis 

eller i grupp kan de reflektera över begreppens betydelse, skillnader mellan ord och försöka 

finna synonymer. På detta sätt uppmärksammas eleven att jämföra och se skillnader mellan 

skolspråket och vardagsspråket och därmed utveckla sina språkkunskaper (Hajer & 

Meestringa, 2014).  

 

5.5 Sammanfattning  

Skriftspråksutveckling är en aktivitet som bör sker i meningsfulla sammanhang, enligt det 

sociokulturella perspektivet. För att flerspråkiga personer ska utveckla sitt andraspråk behöver 

de få tillfällen att möta och använda språket i interaktioner med andra människor (Strandberg, 

2009). Det ger dem möjlighet att få höra och själv uttrycka sig på det nya språket (Gibbons, 

2013). Språket i sig är en central del av det sociokulturella perspektivet och 

skriftspråksutveckling. Språket används som ett psykologiskt verktyg som människan 

använder för att tolka bokstäver, symboler och tecken, och förstå omvärlden (Strandberg, 

2009). Det är genom språket som människan kan uttrycka tankar, kunskaper och erfarenheter 
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och förstå världen omkring sig (Säljö, 2000). I skriftspråksutvecklingen är talet en viktig del 

av andraspråksutvecklingen och bör inte glömmas bort. Genom att få uttrycka sig på det nya 

språket och men även få tillfälle att lyssna på andra användare får flerspråkiga personer 

möjlighet att utveckla skriftspråket (Wedin 2011, Gibbons 2009). Gällande flerspråkiga 

elevers skriftspråksutveckling behöver lärare även arbeta med språklig stöttning. Flerspråkiga 

personer behöver texter som är anpassade på olika sätt, snarare än förenklade. Stöttning kan 

vara bildstöd, mallar eller scheman. Stöttning kan ske genom diskussioner av centrala ord och 

begrepp inom ämnet och genom att jämföra och upptäcka skillnader i språk kan 

skriftspråkkunskaperna utvecklas hos flerspråkiga personer (Hajer & Meestringa, 2014). 

 

6. Metod och design 

Här kommer en redogörelse över metodval som gjorts i undersökningen och hur urvalet gått 

till. Vidare kommer en beskrivning över de deltagande observationer och intervjuer som 

ligger till grund för det empiriska materialet i undersökningen samt en redogörelse över 

genomförande och analysmetod. Slutligen beskrivs och diskuteras tillförlitlighet och 

trovärdighet kring undersökning samt etiska ställningstaganden som gjort. 

 

6.1 Metodval 
För att finna svar på undersökningens frågeställningar om hur vuxna teckenspråkiga med 

invandrarbakgrund undervisas i svenskt skriftspråk inom vuxenutbildning, har valet av metod 

fallit på fallstudie med kvalitativ ansats.  Att välja fallstudie som metod är vanligt inom 

samhällsforskning och i synnerhet vid mindre undersökningar där forskare vill undersöka 

relationer och processer i en verksamhet (Denscombe, 2012).  

Kvalitativ ansats kännetecknas av att forskaren försöker tolka och skapa en mening eller 

förståelse om omvärlden (Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström, 2013). Att välja en 

kvalitativ ansats var ett självklart val då jag, utan förutbestämda hypoteser (Kullberg, 2009) 

ville studera hur skriftspråkundervisningen i svenska för teckenspråkiga invandrare ser ut. 

Kvalitativa studier används då forskaren vill upptäcka något, som i detta fall hur 

språkundervisningen ser ut på vuxenutbildning, snarare än att bevisa något.  
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Fallstudie som metod lämpar sig för småskaliga undersökningar då forskaren söker en djupare 

förståelse kring ett fenomen eller händelse. I fallstudier inriktas intresset oftast mot endast en 

undersökningsenhet vilket skapar möjligheten att undersöka enskilda delar mer detaljerat och 

därmed ger forskaren tillfälle att upptäcka viktiga insikter och skapa ny förståelse. I 

fallstudien används ofta flera typer av datainsamlingsmetoder för att samla in källdata 

(Denscombe, 2012). I den här undersökningen har deltagande observationer och intervjuer 

valts som metoder.  

Fallstudien som metoden har en tendens att vara holistisk där forskaren kan studera delar som 

påverkar varandra och som bidrar till en förståelse av helheten i en växelverkan. I fallstudien 

söker forskaren efter att belysa det generella genom att titta på det enskilda (Denscombe 

2012, s.60).  

 

6.2 Urval  

Urvalet i kvalitativa undersökningar kan vara avgörande för resultaten och det är viktigt att 

urvalet bestäms utifrån undersökningens syften (Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström, 

2013). I den här undersökningen har ett subjektivt urval gjorts. Det innebär att deltagarna har 

valts ut medvetet utifrån deras relevans för undersökningens syfte och att de antas ha något 

kunna bidra med viktig data kring syftet och frågeställningar (Denscombe, 2012).  

I den här undersökningen observeras ett färre antal1 deltagare samt tre lärare. Deltagarna som 

är målgrupp för undersökningen är vuxna teckenspråkiga personer med invandrarbakgrund 

och som läser svenskt skriftspråk inom formen vuxenutbildning i Sverige. Valet av lärare för 

undersökningen utgår från det lärarlag som arbetar med målgruppen. Tre av lärarna deltog i 

observationerna och två av lärarna intervjuades.  

 

6.3 Deltagande observationer 

Deltagande observationer är en datainsamlingsmetod som anses skapa kvalitativ data.  Metod 

är lämplig då forskaren vill studera processer eller kulturer inom en verksamhet eller grupp. I 

den här undersökningens fältstudie används deltagande observationer som metod. Deltagande 

                                                           
1 Då antalet lärosäten där teckenspråkiga invandrare kan lära sig svenskt skriftspråk på teckenspråk, är 
begränsad, har det exakta antalet deltagare i undersökningen uteslutits. Detta för att försvåra eventuell 
identifiering av deltagare i undersökningen.  
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observationer bygger på händelser som forskaren direkt kan se och observera i naturliga 

miljöer, det vill säga en miljö som finns oavsett undersökningen, i detta fall en skolmiljö. Det 

finns olika grader av deltagande observationer, det kan vara från att forskarens roll hålls dold 

till att vara helt öppen (Denscombe, 2012). I denna undersökning har jag följt några deltagare 

och lärare under deras skoldagar under två veckor. Min identitet såväl som syftet har varit 

känd för deltagare och lärare. Att vara öppen med syftet kan vara positivt då det ger forskaren 

en möjlighet att få samtycke till undersökningen men det kan även skapa svårigheter då den 

naturliga miljön kan störas av forskarens närvaro. Öppenheten kan även påverka lärare att 

anpassa undervisningen efter forskarens syfte och den kan få deltagare att göra saker de 

vanligtvis inte gör (Denscombe, 2012). Även Stefan Stukát (2005) menar att öppenheten kan 

få de som observeras att bete sig annorlunda då vetskapen att just de är föremål för 

undersökningen.  

I deltagande observationer kan videoobservationer användas som komplement. Fördelen med 

metoden är att filmerna kan studeras flera gånger och att forskaren kan ställa frågor till läraren 

i efterhand kring en särskild händelse som filmats. Nackdelen kan vara att det känns ovant 

med en kamera i lärandesituation och att deltagare kan behöva en invänjningsperiod (Stukát, 

2005). I denna undersökning används videofilmning som komplement till observationerna. 

Detta val gjordes för att göra observationerna säkrare genom att kunna studera informationen 

flera gånger samt ha möjlighet att senare kunna klargöra eventuella spörsmål, men även för att 

det i realtid är svårt att hinna se all interaktion och alla samtal som sker mellan deltagare och 

läraren. 

 

6.4 Intervjuer 

Förutom observationer används intervju som metod vid datainsamlandet i denna 

undersökning. Att välja intervju kan tyckas vara en enkel form för informationsinsamling för 

forskaren då det inte krävs någon särskilt avancerad utrustning och då det lätt kan förväxlas 

med ett vanligt samtal. Denscombe (2012) menar dock att det är mer än enbart ett informellt 

samtal mellan parter. För en intervju krävs att syftet är känt för den som intervjuas, att det 

sker utan dold agenda, att den intervjuade är medveten om att materialet kommer användas i 

ett forskningssyfte och att informanten samtycker till detta. Den som intervjuas måste vara 

medveten om att samtalet betraktas som dokumenterat och protokollfört data. Slutligen 

innebär begreppet intervju att det är forskaren som sätter dagordningen för samtalet och 
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bestämmer riktningen för diskussionen, vilket oftast inte sker i ett vanligt samtal. I vilken grad 

som intervjusamtal styrs beror på den intervjustil som väljs (Denscombe, 2012). 

De två lärare som intervjuades i denna undersökning blev båda informerade om syftet med 

intervjuerna samt att materialet skulle användas som en del i analysen. Som nämnts finns 

olika intervjustilar och denna undersökning har valt semistrukturerad personlig intervju som 

metod. Att den är semistrukturerad innebär att forskaren har en rad förbestämda ämnen och 

frågor att ställa under intervjun men att ordningen på frågorna är anpassningsbar. Frågorna 

ska helst vara öppna utan ett givet svar där den intervjuade har möjlighet att utveckla och 

klargöra sina tankar och synpunkter mer ingående. Att intervjun är personlig innebär att det är 

ett arrangerat möte mellan forskaren och informanten (Kvale & Brinkman, 2009).  

Det finns flera fördelar med att välja personlig intervju som metod, vilket är anledningen till 

att det valdes i denna undersökning. Det är tämligen lätt att bestämma tid och plats för 

intervjun med respektive lärare. Det underlättar även när intervjun ska skrivas ut, då är det 

enkelt att koppla åsikter som yttrats och spelats in till respektive lärare. Det underlättar även 

för forskaren att särskilja på synpunkter och uppfattningar mellan intervjuerna. Ytterligare en 

fördel är att den är lätt att kontrollera då forskaren endast har en person i taget att fokusera på 

och följa. Slutligen menar Denscombe (2012) att det är fördel då forskaren ska skriva ut 

ljudupptagningarna och det bara är en röst att känna igen. 

 

6.5 Genomförande 

Då målgruppen för denna undersökning är teckenspråkiga personer med invandrarbakgrund 

som läser svenskt skriftspråk inom vuxenutbildning har valet av studieobjekt varit begränsad. 

Det finns endast ett fåtal skolor och utbildningsformer i Sverige som erbjuder undervisning i 

svenskt skriftspråk på teckenspråk för dessa personer. Undersökningen är gjort i en för mig 

bekant skolmiljö som bedriver utbildning för teckenspråkiga personer. 

Från början fanns tankar om att inkludera fler skolor i undersökningen men på grund av 

tidsskäl och rekommendation från handledaren valde jag att begränsa undersökningen till en 

enhet. Inför undersökningen blev deltagare och lärare informerade om undersökningens syfte 

och tänkt tillvägagångssätt, därefter fick de efter betänkande och accepterande underteckna ett 

samtyckesdokument. Nedan kommer en beskrivning av hur undersökningens observationer 

och intervjuer genomfördes. 
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Ett mål med observationerna var att följa och filma de aktuella deltagarna under en hel 

skolvecka och därmed täcka samtliga lektioner deltagarna har under veckan. På grund av 

sjukdom och annan frånvaro under första veckan krävdes två veckors observationer och 

filmande. Deltagare i undersökningen läser heltid och halvtid inom vuxenutbildning. Skolan 

har två entimmeslektioner på förmiddagen med en rast emellan och två entimmeslektioner på 

eftermiddagen med rast emellan. På skolschemat finns ämnena samhällskunskap, språk, data, 

friskvård, bild/skapande och fritt val. 

Jag har under dessa två veckor kunnat observerat och filma lektioner som deltagarna har 

enligt schemat vid minst ett tillfälle. Denscombe (2012) menar att om man ska observera 

interaktion i ett klassrum behöver de spridas över veckans alla dagar och täcka samtliga 

ämnen för att undvika snedvridning.  Kameran har under observationerna ibland varit riktad 

främst mot den/de aktuella deltagaren och läraren och ibland även mot övriga deltagare på 

lektionen. Kamerans riktning har varit beroende av de övriga deltagarnas samtycka att delta i 

undersökningen. Vid ett tillfälle då deltagarna hade lektioner i olika klassrum använde jag 

flera filmkameror, en i varje klassrum och var själv närvarande i ett av rummen. Under 

samtliga observationstillfällen där jag närvarade fördes fältanteckningar som stöd för senare 

utskrift och analys av filmerna.  

Förutom observationer har även enskilda intervjuer gjorts med två av lärarna. Intervjuerna 

genomfördes en onsdagseftermiddag i ett av skolans grupprum. Detta enligt lärarnas egna 

önskemål av tid och plats. Lärarna var informerade om att intervjun beräknades ta mellan 40-

50 minuter och att ljud- och filmupptagningar skulle ske som stöd främst för efterarbetet. 

Intervjuerna skedde efter att observationerna genomförts. 

 

6.6 Analysmetod 

I kvalitativ forskning ska det empiriska data som samlats in under studien beskrivas, 

analyseras och tolkas. Forskaren ska från det ofta stora insamlade materialet finna och 

identifiera mönster som bygger upp en tankemässig förklaring kring ett fenomen. Forskaren 

gör ett induktivt analysförfarande. För att underlätta analysen bör händelser och iakttagelser 

från observationerna skrivas ner både i detalj och ur ett djupare perspektiv. Beskrivningarna 

behöver vara noggranna för att läsare ska förstå vad som hänt och hur händelsen har gått till 

(Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström, 2013). Observationerna i den här undersökningen 

skrevs ut noggrant med en kolumn för själva samtalet, en kolumn för radnumrering samt en 
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kolumn för kommentarer från mina fältanteckningar vilket underlättade navigeringen 

(Denscombe, 2009) i utskrifterna och vidare i det egna analysarbetet. Att göra ett noggrant 

arbete med utskrifterna kan kännas tungt men det är ett viktigt led i undersökningen då 

forskaren kommer i närkontakt med sitt material.   

Efter utskriften av observationerna valde jag att titta på filmerna igen för att tolka och koda 

innehållet efter de teoretiska begreppen interaktion, mediering och stöttning som 

undersökning lyfter för att få svar på frågeställningarna. Det gjordes enligt ett särskilt 

observationsschema som identifierar olika områden utifrån det sociokulturella perspektivets 

syn på skriftspråkslärande. Observationsschemat hjälpte mig att se vilken typ av 

skriftspråkande aktiviteter som fanns för deltagarna, under vilka lektioner samt på vilket sätt 

de utfördes. Jag läste utskrifterna flera gånger för att finna mönster och teman som jag kodade 

med olika färger för vidare analys. 

Även de lärarintervjuer som gjordes i undersökningen transkriberades kort efter själva 

intervjutillfället. Det finns olika syn på hur detaljerad en transkription bör vara. Kullberg 

(2009) menar att den etnografiska intervjun bör skrivas ut noggrant efter talspråk och 

Denscombe (2012) menar att utskrifterna ofta måste anpassas och snyggas då människor inte 

alltid talar i fullständiga meningar. Jag har valt att transkribera samtalen i mina observationer 

och intervjuer i skriftspråk då mitt fokus ligger på vad som sägs snarare än hur det sägs. Det 

har även underlättat i det fortsatta analysarbetet.  

Resultaten från observationerna och intervjuerna användes sedan i den fortsatta analysen där 

jag försökte tolka materialet likt den hermeneutiska spiralen (Thurén, 2007). Med mina 

förkunskaper och erfarenheter växlat med teori och praktik försökte jag förstå och tolka delar 

jag såg skedde i undervisningen och sätta delarna i relation till helheten som handlade om hur 

skriftspråksundervisningen ser ut samt lärarnas uppfattning till ämnet. 

 

6.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

I all forskning är det viktigt att kunna verifiera sina resultat och det är verifieringen som avgör 

forskningens trovärdighet. Tillförlitlighet och trovärdighet handlar således om hur noggrann 

och systematisk forskaren är under forskningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2009). Martyn 

Denscombe (2012) lyfter de fyra delkriterier validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och 

objektivitet för att bedöma kvalitén på forskningen. 
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Validitet handlar om hur trovärdig studiens data är och hur noggrant och precist studien är 

genomförd. Validiteten handlar även om forskaren har valt rätt typ av data för sin studie och 

om det uppmätts på ett korrekt sätt (Denscombe, 2012). I den här undersökningen har 

undersökningens syfte och frågeställningar legat till grund för val av datainsamlingsmetod 

och analysmetod vilket stärker trovärdigheten (Fejes & Thornberg, 2009). Undersökningens 

data har även producerats efter de regler och riktlinjer som forskningslitteratur (Denscombe 

2012, Fejes & Thornberg 2009, Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström 2013) kring ämnet 

lyfter upp.  

Tillförlitlighet i kvalitativ forskning handlar om själva forskningsinstrumentet (Denscombe, 

2012) som i detta fall varit deltagande observationer och intervjuer, och huruvida resultatet bli 

det samma oavsett forskare. För att stärka tillförlitligheten bör forskaren göra en så tydlig och 

fullständig redogörelse över forskningsförfarandet som möjligt. Detta för att andra forskare 

ska kunna bedöma val av förfarande och beslut, samt för att kunna upprepa forskningen 

(Denscombe, 2012).  För att stärka den här undersökningens tillförlitlighet har en klar 

redogörelser gjorts över de metodval, analysförfarande samt de beslut som ligger till grund för 

undersökningen. Genom att beskriva detaljer och val som gjort kring metoder, förfarandet och 

hur tankegångar lett fram till särskilda logiska resonemang har en transparens eftersträvats för 

detta syfte. 

Generaliserbarhet eller överförbarhet handlar om hur representativt resultatet är eller om 

resultatet enbart gäller för just den här undersökningen (Denscombe, 2012). Det kan vara en 

relevant fråga särskilt med tanke på att undersökningen är en fallstudie gjord på ett enskilt 

fall. Andreas Fejes & Robert Thornberg (2009) lyfter kritik som frågar hur resultatet utifrån 

ett mindre antal observationer och intervjuer i ett avgränsat område eller organisation kan 

generaliseras till andra miljöer? Denscombe (2012) skriver att forskare inom kvalitativ 

forskning menar att frågan behöver angripas från annat håll när det gäller studier gjorda på 

mindre enheter, vilket denna undersökning är. Det är läsaren av forskningen som ska bedöma 

om informationen i studien kan tillämpa på andra liknande fall. Forskare inom kvalitativ 

forskning menar att frågan bör vara i vilken omfattning resultatet skulle kunna överföras till 

liknande fall snarare än hur sannolikt det är resultat kan återfinns i andra fall (Denscombe, 

2012). 

Objektivitet handlar om i vilken utsträckning kvalitativ forskning kan skapa fynd som inte är 

påverkade av forskaren som utfört undersökningen. Denscombe (2012) menar att all 
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forskning på något sätt påverkas av den som utför forskningen då kvalitativa data är ett 

resultat av en tolkningsprocess. Att gå in i den här undersökningen med helt objektiva ögon 

har inte varit fullt möjligt då jag har vissa förkunskaper och förförståelse kring 

forskningsområdet och vilka troligtvis påverkat undersökningen. För att stärka objektiviteten 

har jag trots allt försökt att närma mig analysen av det empiriska materialet med ett öppet 

sinne och se händelser som inte bekräftas av min förförståelse. 

 

6.8 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets riktlinjer Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) beskriver fyra etiska krav som är viktiga inom 

forskningsområdet och som forskare förväntats följa. Principerna gäller informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 

Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen ska vara informerade om 

forskningens syfte och de villkor som gäller kring deras medverkan. Forskaren ska informera 

att deltagandet är frivilligt och att medverkan kan avbrytas när som helst under 

undersökningens gång (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla informationskravet upplystes 

deltagarna i denna undersökning om dess syfte, tänkt tillvägagångssätt och villkor på både 

teckenspråk och skriftligt innan de tog ställning till medverkan. Det skedde genom enskilda 

samtal med deltagarna. Med samtyckeskravet menas att forskaren hämtar ett tillstånd från de 

som är delaktiga i studien efter att de informerats om villkoren (Vetenskapsrådet, 2002). 

Denna undersökning sökte samtycke såväl från skolledning för att genomföra undersökningen 

samt från deltagare och lärare på skolan. Om deltagare är under 15 år kan samtycke från 

föräldrar krävas men i denna undersökning var samtliga deltagare vuxna.  

Konfidentialitetskravet innebär att känsliga uppgifter som namn på personer samt insamlat 

material kring forskningen inte ska kunna identifieras. Det innebär även att forskaren har 

tystnadsplikt vid uppgifter som är etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 2002). Hänsyn till detta 

krav har tagits genom att inte nämna exakt antal deltagare som deltagit i studien samt utesluta 

personernas kön. Även skolans namn och kommun den är belägen i har uteslutits för att 

försvåra identifieringen av deltagarna. Deltagarna har blivit informerade om att det filmade 

materialet enbart används av mig och att det kommer förstöras när arbetet är färdigt. Slutligen 

finns nyttjandekravet som innebär att alla insamlade personuppgifter endast får användas i 
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forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). I denna uppgift har samtliga insamlade uppgifter 

endast använts av mig och för denna undersökning. 

 

7. Resultat och analys 

Syfte med denna fallstudie är att undersöka hur teckenspråkiga personer med 

invandrarbakgrund får undervisning i svenskt skriftspråk på en av Sveriges skolor för 

vuxenutbildning. Undersökningen baseras på deltagande observationer i klassrum och 

intervjuer med lärare.  

Resultatet av empirin har analyserats utifrån begreppen interaktion, mediering samt stöttning 

som lyfts under kapitlet teoretiskt perspektiv. Under analysarbetet framkom olika teman 

kopplade till de centrala begreppen och som här presenteras under rubrikerna; Lärande genom 

kommunikation och interaktion, Språk som grund för lärande samt Multimodala texter som 

stöd i skriftspråksundervisningen. Som tidigare beskrivs sker språkutveckling genom 

interaktion tillsammans med andra i meningsfulla kontexter, därför är det svårt att göra en 

strikt skiljelinje mellan de centrala begreppen och de teman som upptäcktes i resultatet. Den 

nära relationen som föreligger mellan interaktion, språk och stöttning gör att flera teman 

återfanns under flera begrepp. 

I resultatredovisningen lyfts utdrag från samtal mellan lärare och deltagare som observerats 

samt utdrag från lärarintervjuerna. För att försvåra identifiering av deltagare och lärare i citat 

och i analysen, ersätts deltagares namn med X då läraren nämner dem vi namn samt benämns 

deltagaren som D (deltagare) i dialoger. Lärarna benämns som L1, L2 och L3. 

 

7.1 Skriftspråk genom kommunikation och interaktion 

Inom det sociokulturella perspektivet är tillgången till andra människor av största vikt för all 

utvecklingen och lärande menar Leif Strandberg (2009). Genom att interagera med andra 

människor får flerspråkiga personer med invandrarbakgrund möjlighet att succesivt bygga 

upp sitt ord- och begreppsförråd och på ett naturligt sätt lära sig språkets strukturer, skriver 

Skolverket (2012 b). För att gynna flerspråkiga personer behöver det i 

skriftspråksundervisningen ges tillfället till meningsfulla samtal där deltagaren får reflektera 

och resonera kring (Gibbons, 2013) och diskussionerna i undervisningen bör utgå från ett 
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gemensamt språk menar Franker (2011) och Enns (2009). Nedan lyfts exempel ur analysen 

som belyser hur interaktion för flerspråkiga personer kan se ut på skolan för den här 

undersökningen. 

Analysen av undersökningens resultat visar att kommunikation är starkt utmärkande gällande 

skriftspråksundervisningen i svenska på skolan. Lärandet sker genom kommunikation oavsett 

skolämne och lärare. Kommunikationen kännetecknas av att lärare och deltagare samtalar i 

undervisningen, genom att lärare berättar och förklarar ord och begrepp samt att det sker 

genom frågor och jämförelser.  Kommunikationen sker i ett samspel mellan lärare och 

deltagare på teckenspråk.  

Analysen visar att under lektionerna är det till övervägande del lärarna som förklarar och 

beskriver nya eller svåra ord och begrepp för deltagarna, mycket utifrån deltagarnas frågor. 

Detta synliggörs under en lektion i samhällskunskap där läraren presenterar en artikel om 

tigern. L2 frågar vad artikeln handlar om varpå deltagare resonerar om det är en hund eller en 

katt. Diskussionen fortsätter med funderingar kring tigerns släktskap med våra kattdjur. L2 får 

vidare förklarar ordet djungel/regnskog i samtal kring var tigern bor samt vad ekvatorn är, var 

den finns och vilken koppling det har till regnskogen. Samtalet leder vidare till orden tiger 

och apa, vilket en deltagare tycker tecknas lika. Läraren förklarar skillnaden mellan djuren 

och samtalet kommer in på djuren zebra och tiger och skillnader på dessa tecken. Genom 

gemensamma diskussioner resonera läraren och deltagarna för att få en förenad förståelse av 

orden. L2 säger att det är så de arbetar med språket under lektionerna. 

Som jag sa tidigare så jobbar jag med ord, svåra ord, eller ord som är svåra för 

deltagarna att förstå och vad de betyder. Det kommer ju alltid i texter hela tiden, 

jaha vad betyder det, då stannar vi upp och visar ordet på Smartboarden eller 

skriver upp ordet och så visar vi upp bilder.  

L2 menar att om det är svårt att förklara ett ord eller begrepp genom teckenspråk 

försöker läraren att hitta ett annat ord, en synonym som kan förklara ordet på ett 

annat sätt.  

Att utveckla skriftspråkandet genom kommunikation och interaktion är något som sker under 

alla lektioner visar analysen i den här undersökningen. En bildlektion där deltagarna är ute i 

stadsmiljön för att studera en serie väggmålningar på ett hus, visar ytterligare exempel på hur 

skriftspråksundervisningen i svenska sker via kommunikation. Bilderna som studeras har 

någon typ av sammankoppling till varandra utan att vara självklar, och berättelsen mellan 
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bilderna diskuteras mellan deltagare och lärare under vandringen vilket illustrera i följande 

samtal. 

L3: - Där finns träden kvar 

D: - Träden är kvar här och där borta är träden kvar. 

L3: - Ja, ja det har du rätt i. 

D: - Där borta hade man huggit men här finns de fortfarande kvar. 

L3: - Ja det stämmer. Där kan man följa flätan och där kommer nya hus, där ser  

 man att flätan är kvar. 

Tillsammans tolkar deltagare och L3 bilderna för att förstå historien. De går fram och tillbaka 

mellan dem för att finna likheter och skillnader, genom samtal jämförs bilderna med varandra 

och med själva staden i ett försök att finna logiska förklaringar och för att kunna dra en 

slutsats. Här illustreras hur skriftspråkslärandet i svenska kan utvecklas genom 

kommunikation samt hur skriftspråkandet bör förstås ur ett vidare perspektiv där tolkning av 

bilder ingår. Under vandringen diskuteras bland annat begrepp som stor/liten, tung/stark samt 

lokalisation ”bakom hörnet” och samtalet karakteriseras av frågor och jämförelser mellan 

deltagaren och läraren. Samtalet utgår från bilderna och den flerspråkiga deltagarens 

förkunskaper och förståelse av bilderna och visar hur den kommunikativa interaktionen kan se 

ut under en bildlektion. 

Jämförelser och diskussioner görs även under vägen tillbaka till skolan då gruppen passerar en 

tavla där ordet DYNAMO står. Deltagaren läser och bokstaverar ordet DYNAMO upprepade 

gånger och frågar vad ordet betyder, om det har med motorer och el att göra.  

D: Det här då, D-Y-N-A-M-O? 

L3: Jag vet inte, vi får kolla på Google sen på datorn, jag vet inte. 

D: Du, flygplan eller bilmotor… 

L3: Jag tror inte i det här huset, men jag vet inte säkert. Det är nog bara konst här,  

        tror jag. 

Deltagaren visar en nyfikenhet för svenska skriftspråket och försöker här koppla ordet till sina 

tidigare kunskaper och föreslår betydelser av begreppet. L3 som är med uttrycker en 

tveksamhet kring resonemanget av motorer och el då området är ett kulturellt kvarter med 

mycket konst, musik och teatrar. Läraren föreslår att de ska söka ordet på Google för att få 

veta ordets rätta betydelse. Genom samtal mellan lärare och deltagare diskuteras trovärdiga 
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betydelser av begrepp utifrån ett kontextuellt sammanhang vilket kan leda till en ökad 

förståelse av ord och begrepp för deltagaren.   

Ytterligare en illustration på hur den språkliga interaktionen mellan lärare och deltagare kan 

utveckla deltagarens förståelse av ord och begrepp, visar nästa citat där L3 nyttjar en skylt i 

stadsmiljön för att utveckla skriftspråkslärandet i svenska. Det sker under samma bildlektion 

då gruppen är på väg tillbaka till skolan och här gör L3 deltagarna uppmärksamma på en 

skylt.  

L3: Vad står det där? 

D: ? 

L3: Ordet betyder skvaller. 

D: Skvaller..? 

L3: Skvaller, man viskar till varandra, man skvallrar… och där (L3 pekar på ett 

annat ord) 

D: … T-O-R-G? 

L3: torg, ja … det ligger därborta där statyerna är. Det är människor som skvallrar 

och viskar hemliga saker till varandra. 

D: Var då? 

L3: Kom ska jag visa /…/Området här är skvallertorget /.../ 

 

Under promenaden tillbaka till skolan dyker ordet ”skvallertorg” upp på en skylt. L3 tar 

tillfället att kolla om deltagarna vet betydelsen av ordet och sedan att förklara ordet och visa 

praktiskt vad ett torg är. Här får deltagarna genom interaktion med läraren begrepp förklarade 

för sig både praktiskt och teoretiskt vilket kan underlätta skriftspråkslärandet i svenska.  

Analysen av undersökningens resultat visar att den språkliga kommunikationen oftast sker i 

interaktioner mellan lärare och grupp under lärarledda lektioner. Det ger även båda lärarna 

uttryck för i samtal kring hur interaktionen ser ut i skriftspråksundervisningen. L2 uttrycker 

enligt följande  

Det är i grupp. Hela tiden jobbar man så att deltagaren själv ska tänka och fundera, 

det är det som är målet. Sen är det jag som gruppledare som försöker styra upp lite, 

komma med frågor. 
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L2 menar att genom att arbeta med gruppdiskussioner kan gruppledaren försöka få med alla i 

diskussionen och på det sättet kan deltagarna även hjälpa att förklara för varandra. L2 menar 

vidare att deltagarna ofta är på olika nivå men att det inte gör något. 

Vissa är duktiga på att svara och andra har lite svårare att uttrycka sig och då får 

man försöka leta fram vad de tänker och så. Jag tycker jag jobbar väldigt mycket 

med att försöka få deltagaren att vara med på diskussionen och att alla är med på 

den. 

L1 uttrycker också att kommunikationen i skriftspråksundervisningen mer sker mellan lärare 

och grupp än mellan deltagare. L1 menar att det är bra att kunna diskutera begrepp 

gemensamt i grupp. I diskussionen kan man tillsammans vända och vrida på begrepp oavsett 

var man kommer ifrån, menar L1. 

 

7.2 Språk som grund för lärande 

Vi människor använder språket som ett medierat verktyg för att utveckla vårt lärande och 

språket hjälper oss att formulera tankar, pröva hypoteser och dra slutsatser vilket är viktigt för 

andraspråksutvecklingen såväl som skriftspråksutvecklingen (Gibbons, 2013). Hur fort en 

person lär sig ett andraspråk beror på flera faktorer, bland annat hur utvecklat förstaspråk 

personen har och om man som flerspråkig får möjlighet att använda sina tidigare 

språkkunskaper i skriftspråksundervisningen (Franker 2011, Wedin 2011). Nedan belyses hur 

modersmålet kan används i undervisningen och eventuellt underlätta skriftspråksutvecklingen 

för teckenspråkiga med invandrarbakgrund. 

Något som blev uppenbart i analysarbete är språkets betydelse i skriftspråksundervisningen i 

svenska för teckenspråkiga med invandrarbakgrund. Analysen av resultatet visar att 

teckenspråk används som undervisningsspråk, men även att andra språk som engelska och 

deltagarnas modersmål används i skriftspråksundervisningen i svenska Att reda ut begrepp 

som modersmål, förstaspråk och andraspråk i arbetet med teckenspråkiga invandrare är dock 

inte helt enkelt visar intervjun med L2.  

Har man en hörselnedsättning är det ju oftast teckenspråk det första språket, 

beroende på de andra språk, modersmål och så. /…/ (teckenspråket) det blir en 

dimension till, man få tänka på att teckenspråk ändå är deras första språk. Det är 

det som man måste ha. 
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I samtal kring flerspråkighet och teckenspråkiga invandrare uttrycker L2 att teckenspråk är 

hörselskadades förstaspråk, svenska skriftspråket är deltagarens andraspråk och utöver detta 

har deltagaren ibland ett modersmål. L2 menar är att det finns flera dimensioner i det hela och 

gällande teckenspråkiga med invandrarbakgrund får man se teckenspråket som deltagarnas 

förstaspråk, vilket även blir synligt i undervisningen där undervisningsspråket är just 

teckenspråk. L2 menar att teckenspråket behöver användas som kanal för att utveckla 

skriftspråket, även om det inte är deltagarens första språk.  

I undersökningens lärarintervjuer uttrycker både L1 och L2 att flerspråkiga deltagare 

uppmuntras och uppmanas att använda modersmålet i skriftspråkslärandet i svenska. 

Användning av modersmålet sker främst genom modersmålslexikon. L1 berättar om hur en 

deltagare tidigare arbetat parallellt med språken genom att översätta ord mellan svenska, 

modersmålet och teckenspråket. 

X jobbade jättemycket med att översätta mellan modersmålet och svenskan i 

början, men det gör X inte alls lika mycket idag. X har inte alls uppe 

modersmålslexikonet lika mycket längre och på samma sätt. Det var ständigt uppe 

förut, det låg uppe som en flik liksom. Hela tiden översatte X, kopierade och 

kollade. 

Idag används inte modersmålslexikonet lika mycket då deltagaren utvecklat teckenspråket och 

det svenska skriftspråket, menar L1. L2 berättar att deltagare även kan uppmanas att använda 

modersmålslexikon då lärarens förklaring på teckenspråk inte når fram. 

Det blir lättare för deltagarna att förankra svåra ord på svenska om man tittar vad 

det betyder på sitt modersmål. Då kan man bättre förstå vad det betyder på svenska, 

än att bara läsa orden på svenska och vi ska förklara. 

Deltagaren kan således uppmanas att först läsa ordet på sitt modersmål för att förstå 

kopplingen till svenskan. L1 säger att skriftspråkslärandet i svenskan underlättas avsevärt av 

att deltagaren har tidigare språkkunskaper med sig som kan nyttjas. 

Även om L1 uttrycker att tidigare språkkunskaper är en fördel för deltagarens 

skriftspråksutveckling i svenska och att de används i undervisningen framkommer det i 

intervjuerna att lärarna inte vet särskilt mycket om deltagarnas tidigare språkkunskaper. L1 

berättar följande på frågan om skolan undersöker tidigare språkkunskaper. 
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Nej, det har vi ju ingen aning om mer än det som det som de själva berättar och den 

uppfattning man får av det. 

L1 menar att de utgår från det som deltagaren själv berättar att de kan och den uppfattning 

läraren får i undervisningen. L1 beskriver hur en deltagare läst en tidningsartikel på sitt 

modersmål och sedan återberättat innehållet för läraren på teckenspråk. Det kan ge läraren en 

liten fingervisning om deltagarens läsförmåga på modersmålet, menar L1. L1 berättar vidare 

hur en deltagare som hade svårt att förstå ett ord på svenska, slog upp orden på sitt modersmål 

och sedan kunde förklara det på teckenspråk för läraren. L1 menar att man som lärare på detta 

sätt kan få en uppfattning om deltagarens språkliga kunskaper på modersmålet, men det 

synliggör även hur deltagare kan använda sina tidigare språkkunskaper i lärandet av 

andraspråket. L1 menar dock att det skulle vara intressant att kolla vilka kunskaper deltagarna 

har i sitt förstaspråk. 

 

7.3 Multimodala texter som stöd för skriftspråksutvecklingen 

I sociokulturellt perspektiv handlar den proximala utvecklingszonen om att komma vidare i 

sin utveckling med hjälp av stöd från en mer kompetent person. En lärare kan stötta en elev 

att komma vidare i sitt lärande med hjälp av olika verktyg (Säljö, 2000). I dagens vidare 

förståelse av begreppet literacy är det viktigt att innefatta multimodala texter i 

skriftspråkundervisningen, menar Björkvall och Engblom (2011). Forskning inom området 

visar att teckenspråkig personer är visuella och att deras skriftspråksutveckling gynnas av att 

undervisningen stöds genom olika modaliteter (Roos 2009, SOU: 2006:29, Enns 2009). För 

att läraren ska kunna stödja flerspråkseleven i dess skriftspråkslärande behöver skolan erbjuda 

lärmiljöer med stimulerande multimodala texter att resonera kring visar internationell 

forskning (Kuntze, Golos & Enns, 2014). Nedan visas exempel på hur lärare stöttar 

teckenspråkiga invandrare i skriftspråkslärandet i svenska genom att använda olika verktyg i 

undervisningen, i detta fall multimodala texter. 

Analysen av resultatet visar att lärare stöttar deltagarnas skriftspråksutveckling i svenska 

genom att använda multimodala texter i undervisningen. Under lektionerna inom samtliga 

ämnen på skolan behandlas någon typ av text i undervisningen, ofta flera olika typer. 

Texterna, oavsett modalitet, används i främst två syften. De används som underlag för 

undervisningen och som ett komplement till skriftspråksundervisningen i svenska och ofta i 

en kombination.  



33 
 

Hur multimodala texter som verktyg används som underlag i undervisningen illustreras under 

en datalektion där deltagarna får lära om att göra sökningar på Internet. L2 har planerat 

lektionen dels utifrån de texter som finns på Internet samt instuderingsfrågor i pappersformat. 

Idag tänkte jag vi skulle jobba med informationssökning på Internet, hur man hittar 

olika information exempelvis tågtider, hur man kan köpa film, hur man lägger till 

favoriter /…/ Sen ska ni få en uppgift med frågor. Det är ganska mycket text och 

finns det funderingar är bara att fråga. Det är olika frågor som ni ska svara på som 

handlar om hur man hittar på Internet. 

Undervisningen utgår från vad läraren visar på Smartboard och deltagarna förväntas följa 

instruktionerna på den egna datorn. De multimodala texter som är tillgängliga för deltagarna 

är ord på tavlan som läraren skriver och förklarar, text och symboler som finns och dyker upp 

på datorns skärm, bilder och Internetsidor som de arbetar med. Under datalektionen erbjuder 

läraren flera olika typer av texter som stöd för skriftspråksutvecklingen i svenska.  

Förutom som underlag använder lärare multimodala texter även som ett komplement i 

undervisningen, visar analysen. L1 gav uttryck för vikten att arbete med deltagarnas 

förförståelse i undervisningen och berättar hur de stöttas i arbetar med nyheter i 

samhällskunskapen.  

När jag arbetar med nyheter brukar jag spalta upp på tavlan vilka inslag som 

kommer och i vilken ordning. Jag brukar även skriva upp och gå igenom nya eller 

svåra ord och begrepp som kommer dyka upp i inslagen. Det gör jag innan vi ser 

varje inslag. 

Citatet ovan beskriver hur L1 arbetar med att stötta deltagarna i undervisningen och hur den 

interaktiva tavlan används som verktyg. Lektionen utgår från Lilla Aktuellt Teckenspråk som 

ses gemensamt på Smartboard. Där visas text på teckenspråk och filmade inslag som 

komplement i skriftspråksundervisningen i svenska. Som stöd för deltagarnas 

skriftspråkslärande har L1 även text på tavlan i form av de ord och begrepp som diskuterats 

och klargjorts inför inslagen.  

Under datalektion som tidigare nämnt synliggörs även hur lärare stöttar genom att använda 

multimodala texter i undervisningen. En deltagare som vill lära sig att föra över bilder från sin 

mobil till datorn erbjuds att titta på en instruktionsfilm på Youtube för att sedan prova själv. 

Deltagaren uppmanas även att skriva ner adressen till Youtubesidan för att kunna titta på 
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filmen hemma. Deltagaren har tidigare fått instruktioner på papper och fått förklaringar på 

teckenspråk och får vid detta tillfälle även stöd genom en film.  

Som tidigare exempel visat är Smartboarden ett återkommande verktyg som används som 

kanal för lärande i skriftspråksundervisningen i svenska. Som stöd i samtal och diskussioner 

kring ord, begrepp och händelser använder lärare ofta Smartboarden för att förtydliga med 

bilder eller filmer från Internet eller egna bilder. Under en lektion i friskvård synliggörs 

ytterligare hur läraren använder multimodala texter som verktyg och för att stötta 

skriftspråkslärandet. Lektionen börjar med samtal där dagens tema diskuteras. Vidare 

presentera L1 en Facebook-sida där en teckenspråkig tjej skriver om sig själv och ger tips om 

träning och kost på teckenspråk via korta informationsfilmer. L1 låter deltagarna först läsa på 

sidan för att sedan diskutera. 

D: Vad står det? 

L1: Vill du att jag tecknar vad det står? /…/ Den där texten visar vad hon jobbar 

med. Hon jobbar som certifierad instruktör, alltså hon har legitimation att arbeta 

som tränare för andra personer i något som heter K-E-T-T-L-E-B-E-L-L. Det är 

som ett tungt klot med ett handtag på och man gör olika rörelser med och samtidigt 

tränar man kroppen. Jag ska visa er… 

Deltagarna får läsa text på svenska vilket följs upp genom att L1 går igenom texten på 

teckenspråk, där hon pekar på de ord hon läser och förklara. L1 stöttar deltagarna även genom 

att visa bilder för dem. 

Under lektionen ses även en film på teckenspråk som handlar om vispgrädde och olika 

fetthalter. En deltagare har svårt att hänga med och missförstår innehållet. L1 

uppmärksammar inte detta först, men kan sedan med hjälp av bilder och förklaringar klargöra 

vad som menas med vispgrädde och att vispa grädde. 

D: Jaha, förut trodde jag hon pratade om att filma och om video, men nu förstår 

jag att det är kopplat till mat 

L1: Precis, det är kopplat till mat och produkten som heter vispgrädde. Det 

handlar bara om vispgrädde nu 

D:  Du, tecknet grädde var nytt, det var nytt för mig, men tecknet vispa (filma), 

jag trodde det var video 

L1:  Video… jaha, ne vispa 

D: … vispa…? 
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L1: En elvisp… en visp med två vispar som snurrar 

D: Då borde man väl teckna med två händer… 

L1:  Ja, det är ju två vispar men man använder bara en hand… här ser du en bild på 

en elvisp 

D: jaa… 

Deltagaren blandar ihop tecknet vispa med tecknet filma och får därför svårt att hänga med i 

filmen. L1 stöttar genom att visa bilder på en elvisp och förklara på teckenspråk skillnaden 

mellan en elvisp och video/filma. Utifrån orden, bilderna och filmen diskuteras innebörden av 

begreppen, på teckenspråk. Här synliggörs hur komplex skriftspråksundervisning i svenska 

kring flerspråkselever kan vara. Trots att läraren stöttar deltagaren genom förklaring på både 

teckenspråk och svensk skrift kan svårigheter uppstå i förståelsen av nya ord- och begrepp.  

Lärare stöttar deltagare genom multimodala texter även då deltagare arbetar med mer 

traditionellt monomodala läroböcker. Under analysen framkommer att traditionella läroböcker 

endast användes under språklektioner, i detta fall under en engelsklektion. Läraren stöttar här 

skriftspråklärandet genom att uppmana deltagaren att använda verktyget Google translate och 

en kartbok och därutöver får deltagaren muntligt stöd genom förklaringar, samtal och 

diskussioner tillsammans med läraren. 

 

7.4 Sammanfattning 

Analysen av resultatet visar att kommunikation och interaktion är ett grundläggande element i 

skriftspråksundervisningen i svenska kring flerspråkiga personer på skolan. Kommunikation 

och interaktion sker som en form av undervisningsmetod genomgående i samtliga ämnen som 

observerats.  Undervisningen kännetecknas av att lärare förklarar och berättar kring nya ord- 

och begrepp som dyker upp. Samtal mellan lärare och deltagare utmärks även av de frågor 

deltagare ställer samt jämförelser mellan teckenspråk och svenska som sker i samtalen. 

Interaktionen som äger rum sker främst mellan lärare och deltagare i gruppen, inte mellan 

deltagarna. Analysen av resultatet visar även språkets betydelse i skriftspråksundervisningen i 

svenska. Som undervisningsspråk används teckenspråk men flerspråkiga deltagare med annat 

modersmål uppmuntras även att använda sig av sina tidigare språkkunskaper, visar 

lärarintervjuerna. Genom att använda modersmålslexikon i skriftspråksundervisningen i 

svenska underlättas förståelsen av svenska ord och begrepp, menar lärarna. Slutligen visar 

analysen av resultatet hur lärare kan stötta flerspråkselevers skriftspråkslärande i svenska 
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genom att använda multimodala texter i undervisningen. Multimodala texter som 

teckenspråkiga filmer, Internetsidor, informationsfilmer på Youtube, bilder med mera 

används både som underlag och som komplement i undervisningen för att stödja de 

flerspråkiga deltagarnas förståelse av nya ord- och begrepp. 

 

8. Diskussion 

Här presenteras först en kritisk granskning och diskussion kring undersökningens metodval 

därefter presenteras en diskussion kring undersökningens resultat. Resultatdiskussionen 

redovisas utifrån undersökningens teoretiska perspektiv. Avslutningsvis lyfts tankar och 

förslag kring fortsatt forskning på området. 

 

8.1 Metoddiskussion  

Att välja kvalitativ ansats för den här undersökningen anser jag vara ett lämpligt val. Ansatsen 

är ett passande val om jag som forskare vill undersöka och skapa förståelse för ett fenomen 

eller händelse (Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström, 2013). Den här undersökningens 

syfte var just att undersöka hur teckenspråkiga personer med invandrarbakgrund får 

undervisning i svenskt skriftspråk inom formen vuxenutbildning. Även valet fallstudie som 

metod känns relevant för undersökningen. Denscombe (2012) menar att fallstudien är lämplig 

som metod då forskaren önskar studera relationer och vad som sker i en verksamhet, i det här 

fallet skriftspråksundervisningen i svenska inom vuxenutbildning, och den lämpar sig särskilt 

bra för mindre undersökningar som denna.  

Att välja deltagare utifrån ett subjektivt urval (Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström, 2013) 

anser jag var nödvändigt då undersökningen syftar till att undersöka 

skriftspråksundervisningen kring en särskild målgrupp. Deltagarna handplockades utifrån 

förutbestämda kriterier och betydelse för undersökningens syfte.  Att utgå från ett subjektivt 

urval är dock ingen försäkran om att deltagarna representerar hela gruppen teckenspråkiga 

deltagare med invandrarbakgrund som läser svenska inom formen vuxenutbildning.  

Då undersökningens syfte är att studera hur skriftspråksundervisning i svenska på en skola 

inom formen vuxenutbildning ser ut lämpar sig deltagande observationer som 

datainsamlingsmetod väl. Metoden passar bra då forskaren önskar genomföra studier i 
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naturlig miljö (Denscombe, 2012), som i detta fall är en skolmiljö. Det finns olika grader av 

deltagande observationer, det kan vara från att forskarens roll hålls dold till att vara helt öppen 

(Denscombe, 2012). Min identitet såväl som syftet har varit känd för deltagare och lärare. Att 

vara öppen med syftet gav mig möjlighet att få samtycke till undersökningen men jag är 

medveten om att den naturliga miljön kan ha störts av min närvaro, både för deltagare och 

lärare. Detta även om jag som känd på skolan troligtvis har ett förtroendekapital hos 

deltagarna. Öppenheten kan även påverka lärare att anpassa undervisningen efter mitt syfte 

och den kan få deltagare att göra saker de vanligtvis inte gör, menar Denscombe (2012). Det 

finns även anledning att vara kritisk då mina tidigare erfarenheter och den förtrogenhet jag har 

med skolmiljön i egenskap av att ha en bakgrund som lärare kan färga mitt sätt att se och 

tolka händelser. Denscombe (2012) menar att ens tidigare erfarenheter kan få forskaren att 

välja bort att se vissa negativa observationer men även att stärka önskade. Med min 

medvetenhet om dess problem hoppas jag att minska effekten av detta.  

I deltagande observationer kan videoobservationer användas som komplement. Fördelen är att 

filmerna kan studeras flera gånger och att forskaren kan ställa frågor till läraren i efterhand 

kring en särskild händelse som filmats. Nackdelen kan vara att det känns ovant med en 

kamera i lärandesituation och att deltagaren kan behöva en invänjningsperiod (Stukát, 2005). I 

denna undersökning används videofilmning som komplement till observationerna. Detta dels 

för att göra observationerna säkrare genom att kunna studera informationen flera gånger samt 

ha möjlighet att senare kunna klargöra eventuella spörsmål men även för att det är svårt att 

hinna se allt som tecknas mellan deltagarna och läraren. Det kan underlätta att använda 

videoobservationer i en teckenspråkig miljö då många teckenspråkiga personer är vana vid 

kameran och att bli filmade. Att använda kamera och att filmas är ofta en återkommande del 

av undervisningen kring teckenspråkiga. 

 

8.2 Resultatdiskussion  

Det är sociokulturellt perspektiv som ligger till grund för undersökningen och teorin med dess 

centrala begrepp har hjälpt mig att analysera och förstå mitt resultat. Vygotskij menar i sin 

teori att människan utvecklas i interaktion med andra människor i olika kulturella 

sammanhang och det sker med hjälp av språket som medierat verktyg.  Då syftet med den här 

undersökningen är att studera hur teckenspråkiga invandrare får undervisning i svenskt 

skriftspråk inom formen vuxenutbildning kom teorins centrala begrepp interaktion, mediering 
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och stöttning att bidra till förståelse av resultatet. Enligt sociokulturellt perspektiv sker 

lärandet tillsammans med andra och Gibbons (2013) menar att skolor behöver titta på hur 

interaktionen och det sociala samspelet ser ut på skolan. Det blev användbart i 

undersökningen för att upptäcka på vilket sätt flerspråkiga deltagare interagerar med andra 

och vilken tillgång de får till det nya språket. Begreppet mediering hjälpte mig att förstå vilka 

språk och vilka kanaler som används för att utveckla flerspråkiga deltagares språk- och 

skriftspråkslärande i svenska. Slutligen använde jag begreppet stöttning i min analys av 

resultatet. Vygostskij talar om den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000) som ett begrepp 

som beskriver avståndet mellan vad en person klara själv och vad personen klarar med hjälp 

av en mer erfaren persons stöd. Begreppet hjälpte mig att se på vilket sätt flerspråkiga 

deltagare fick stöd i att komma vidare i sin skriftspråksutveckling i svenska och vilken typ av 

stöttning som användes. 

För att tydliggöra diskussionen presenteras den under samma rubriker som under resultatdelen 

det vill säga, Skriftspråk genom kommunikation och interaktion, Språk som grund för lärande 

samt Multimodala texter som stöd för skriftspråksutvecklingen. 

 

8.2.1 Skriftspråk genom kommunikation och interaktion 

Den första frågeställning i undersökningen handlar om att titta på hur interaktionen för 

teckenspråkiga deltagare med invandrarbakgrund på skolan ser ut. Detta för att se hur det 

språkliga samspelet och kommunikationen ser ut för flerspråkiga deltagare. Att 

kommunikation är en central del av skriftspråksutvecklingen i svenska för flerspråkiga 

personer visar forskning kring såväl hörande (Wedin, 2011) som döva personer (Kuntze, 

Golos & Enns, 2014). Det visar även resultatet i den här undersökningen. Kommunikation är 

det som mest utmärker skriftspråksundervisningen i svenska vilket synliggörs under samtliga 

lektioner på skolan oavsett lärare. Att utveckla sin litteracitet handlar idag inte enbart om 

förmågan att läsa och skriva, det handlar om att få förståelse för språkets delar och helhet 

vilket görs bäst genom resonerande diskussioner i meningsfulla sammanhang, enligt 

litteraturen (Lindö, 2005; Wedin, 2011; Fast 2009; Säljö, 2005). I resultatet framkommer att 

mycket av den interaktion som sker under skriftspråksundervisningen i svenska på skolan sker 

via dialog mellan lärare och deltagare. Genom diskussioner kring nya ord och begrepp stöttar 

lärarna de teckenspråkiga deltagarna i utvecklandet av den språkliga basen, vilket forskningen 
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menar är viktigt för att utveckla sin litteracitet (Skolverket, 2012 a; SOU 2006:29; Wagner, 

Strömqvist & Uppstad, 2012).  

En annan frågeställning i undersökningen är vad lärare anser viktigt i det pedagogiska arbetet 

kring målgruppen och i intervjuerna uttrycker lärare just ovanstående som en viktig del i 

skriftspråkslärandet i svenska kring teckenspråkiga invandrare, nämligen att få arbeta med 

betydelsen av ord- och begrepp. Lärare menar att det är viktigare att bygga upp den språkliga 

basen än att fokusera på grammatiken. De menar att grammatiken får komma i ett senare 

skede.  

Ytterligare en frågeställning i undersökningen handlar om didaktiska val lärare gör i 

undervisningen. I resultatet framkommer att skolan har valt ett ämnesintegrerat arbetssätt 

vilket innebär att skolan inte har någon ren svenskundervisning. Ansvaret för ämnet svenska 

och skriftspråkslärandet ska således ligga på samtliga lärare på skolan och förekomma inom 

samtliga ämnen. Wedin (2011) menar att det gynnar flerspråkiga personers skriftspråkande 

om skolan arbetar ämnesintegrerat. I lärarintervjuerna framförs att det är en medvetet 

didaktiskt val skolan gjort i arbetssätt och att de är nöjda med det. Att låta flerspråkiga 

deltagare inkluderas bland övriga teckenspråkiga deltagare på skolan i samtliga ämnen ger 

dem möjlighet till socialt samspel med andra teckenspråkiga deltagare som kan språket bättre 

än de själva. Det stämmer överens med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen 

där en person kommer vidare i sin utveckling med hjälp av någon som är mer kunnig (Säljö, 

2000). De flerspråkiga deltagarna ges möjlighet att både se språket användas av andra och 

tillfälle att uttrycka sig själv vilket är grundläggande inom sociokulturellt perspektiv, enlig 

Strandberg (2009).  

Analysen av resultatet visar dock att trots att de flerspråkiga deltagarna med 

invandrarbakgrund är inkluderade bland övriga teckenspråkiga på skolan så förekom sällan 

någon planerad interaktion mellan deltagare under lektionerna, vilket Gibbons (2013) menar 

krävs. Interaktionen under lektionerna kännetecknas främst av att de flerspråkiga deltagare 

ställer spontana frågor till läraren kring ord- och begrepp som dyker upp under lektionen och 

vilka förklarades med hjälp av teckenspråk, skriftspråk och multimodala texter. För att 

flerspråkiga personers skriftspråkslärande i svenska ska gynnas av inkludering behöver lärare 

utöver att utöka ord- och begreppsförrådet, även har en medveten plan för hur samtal och 

dialoger mellan deltagare kan ske. Genom väl planerade diskussioner ges flerspråkiga 

deltagare fler tillfälle att arbeta med språket och producera eget tal på ett målinriktat sätt, 
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vilket till en del saknas på skolan för den här undersökningen. Det är särskilt viktigt gällande 

flerspråkiga personer då de inte alltid erbjuds lika många tillfällen till att interagera som 

övriga flerspråkiga, menar Gibbons (2013).  

Även om lärarna i undervisningen arbetar mycket med att bygga upp ord- och begreppsförråd 

på ett bra och tydligt sätt kring de flerspråkiga deltagarna, finns mer att önska kring det 

målinriktade arbetet kring skriftspråkslärandet i svenska. Enns (2009) menar att 

flerspråkselever behöver få såväl explicit undervisning av språket som naturlig exponering av 

språkets strukturer. För att ytterligare stödja teckenspråkiga invandrares utveckling av svenskt 

skriftspråket behöver de få föra metaspråkliga samtal kring språket med läraren men även 

med andra deltagare. Som flerspråkselev behöver man få resonera och göra jämförelser 

mellan språken, i detta fall mellan teckenspråket, svenska skriftspråket och modersmålet för 

att se likheter och skillnader och på så sätt utveckla skriftspråket.  

 

8.2.2 Språk som grund för lärandet 

Den andra frågeställningen i undersökningen syftar till att undersöka hur språk används i 

undervisningen kring målgruppen. I analysarbetet blev det uppenbart hur viktigt språk är för 

skriftspråksutvecklingen i svenska. Resultatet visar att teckenspråket fungerar som grund för 

undervisningen kring flerspråkiga personer med invandrarbakgrund. Teckenspråket ses som 

deras förstaspråk då det är språket som används som kanal för utveckling av svenska 

skriftspråket, detta även om de har andra språk med sig. Det stämmer med Roos (2006) tankar 

om dövas andraspråksutveckling. Hon menar att döva som har teckenspråk som första språk 

lär sig sitt andraspråk, den skrivna svenskan, genom att få ord och begrepp förklarade för sig 

på teckenspråket. Det är så det nya språket lärs in och befästs. Även Enns (2009) anser att 

undervisningsspråket för teckenspråkiga personer bör vara teckenspråk. Det är genom 

teckenspråket som skriftspråksutvecklingen måste ske, menar hon. Men angående situationen 

för teckenspråkiga invandrare finns ytterligare dimensioner kring språket då de ofta har andra 

språk med sig. Wedin (2011) menar att flerspråkiga personer behöver få använda sitt bästa 

språk i undervisningen, vilket även Franker (2011) anser gälla för vuxna invandrare.  

Resultatet i undersökningen visar att även om teckenspråket inte nödvändigtvis är den 

flerspråkiga deltagarens bästa språk ses det som ett förstaspråk och används således som 

undervisningsspråk. Lärarna är emellertid medvetna om att de flerspråkiga har andra språk 

med sig och resultatet visar även att de flerspråkiga deltagarna uppmanas att använda sitt 
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modersmål för att utveckla skriftspråket i sitt andraspråk. Resultatet ovan besvarar frågan om 

hur språk används i undervisningen, det vill säga genom användandet av teckenspråk som 

undervisningsspråk samt modersmål.  

Som svar på frågan vad som är viktigt i det pedagogiska arbetet med flerspråkselever och 

skriftspråksundervisning i svenska lyfter även lärarna modersmålet som en viktig faktor. Att 

definiera begreppet modersmål är dock inte helt enkelt visar resultatet. Lärarintervjuerna visar 

att det finns en viss begreppsförvirring kring modersmål, förstaspråk och andraspråk. Lärare i 

undersökningen benämner teckenspråk som förstaspråk och tidigare språk som modersmål. 

Skolverket (2012 a) menar att modersmål och förstaspråk är ett uttryck för samma sak och 

kännetecknas av det språk som individen lär sig först.  

Oavsett definition av begreppet visar resultatet att flerspråkiga deltagare uppmuntras och 

uppmanas att använda modersmålet i skriftspråkslärandet i svenska. Det sker främst genom 

modersmålslexikon. Lärarna uttrycker att de flerspråkiga gynnas av att få arbeta med 

modersmålet parallellt med andraspråket och att det är viktigt för andraspråksinlärningen, 

vilket stämmer med Salameh (2012) tankar kring flerspråkigas användande av modersmålet i 

undervisningen. Vuxna flerspråkiga kan särskilt gynnas av detta då de redan har ett relativt 

stort ord- och begreppsförråd, kunskaper och erfarenheter om världen som endast behöver 

överföras mellan språken, det underlättar både förståelsen och lärandet i andraspråket menar 

Skolverket (2012 a). Att uppmärksamma flerspråkiga deltagares tidigare språkliga 

kompetenser är nödvändigt även ur andra perspektiv. Språkkunskaperna behöver lyftas för att 

kunna användas som en tillgång och nyttjas i andraspråksutvecklingen.  

När det gäller frågan kring didaktiska val lärare gör i undervisningen kring målgruppen visar 

resultatet att lärare valt att inte göra några djupare kartläggningar av flerspråkselevers tidigare 

språkkunskaper. Wedin (2011) menar att undervisningen kring flerspråkiga bör bygga på de 

tidigare språkkunskaper, det är viktigt för planeringen av det målinriktade arbetet kring 

skriftspråket. Kännedom om deltagaren har ett skolspråk med sig som kan stötta 

andraspråkslärandet, hur pass utvecklat är det och hur skriftspråket har använts i tidigare, det 

är frågor som läraren kan ha nytta av att veta i det fortsatta arbetet kring skriftspråkslärandet i 

svenska. Att använda sig av tidigare kunskaper i arbetet med flerspråkiga personer med 

invandrarbakgrund är även viktigt då det kan öka den flerspråkigas självförtroende. Genom att 

få använda de kunskaper och erfarenheter man har med sig kan skapa en känsla av att man är 

kompetent vilket i sin tur kan öka motivationen för vidare språkutveckling, menar Franker 
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(2011) och Enns (2009).  I resultatet framkommer dock att lärarna inte vet särskilt mycket om 

deltagarnas tidigare språkkunskaper. Det de vet är det som framkommer under lektionerna. 

Detta påverkar lärarnas möjligheter att planera skriftspråksundervisning utifrån den 

flerspråkiges individuella förutsättningar och behov. För att lärare ska kunna stötta 

flerspråkiga deltagare i sin andraspråksutveckling är det viktigt för lärare att ha kunskap om 

skriftspråkliga strategier som kan stötta skriftspråket på olika nivåer, menar Wedin (2011).  

 

8.2.3 Multimodala texter som stöd för skriftspårkutvecklingen 

Den tredje frågeställningen i undersökningen syftar till att undersöka hur lärare stöttar 

teckenspråkiga invandrar i deras skriftspråkslärande i svenska och resultatet visar att lärarna i 

mycket stor utsträckning använder multimodala texter i undervisningen för att stötta de 

flerspråkigas skriftspråkslärande. Multimodala texter är en del av dagens förståelse av 

litteracitet och bör således inkluderas i skriftspråksundervisningen menar Lindö (2005) och 

Björkvall & Engblom (2011). Lektioner planeras utifrån multimodala texter som hemsidor på 

Internet eller Lilla Aktuellt, men används även som komplement och spontant i 

undervisningen då behov av förtydligande kring ord- och begrepp kräver det. 

På frågeställningen om didaktiska val som lärare gör i undervisningen visar resultatet att just 

användandet av multimodala texter är ett didaktiskt medvetet val. Att arbeta med multimodala 

texter i undervisningen är ett förnuftigt didaktiskt val av lärarna. Såväl svensk forskning 

(Roos, 2009) som internationell forskning (Enns, 2009) menar att teckenspråkiga personers 

skriftspråkslärande bör lyftas ur ett visuellt perspektiv vilket innebär att de gynnas av de 

multimodala texterna som används i undervisningen. Enns (2009) menar att döva personer är 

visuella och att undervisningen behöver anpassas efter det. Hon menar vidare att 

skriftspråksundervisningen främjas av att läraren använder bilder, filmer och tecken för att 

stötta eleven i sin förståelse. Även Wedin (2011) menar att mångfalden som finns i 

multimodala texter främjar flerspråkiga personers skriftspråksutveckling i svenska.  

Resultatet i undersökningen visar även på andra didaktiska val som lärare gör i 

undervisningen. De multimodala texterna är ett bra stöd för läsningen men skriftspråkslärande 

handlar inte enbart om att läsa utan även om att skriva. Att lära sig skriva på ett nytt språk kan 

vara en riktig utmaning enligt Wedin (2011) och kan leda till att lärare förenklar texter och 

skrivuppgifter, eller som resultatet i den här undersökningen visar att man nära nog avstår från 

att genomföra vissa aktiviteter, i detta fall skrivandet. Hajer & Meestringa (2014) menar att 
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lärare inte kan nöja sig med att enbart tala om olika begrepp och företeelser utan att skriften är 

ett ytterligare verktyg att använda för att utveckla begreppsuppfattningen och 

skriftspråkslärandet i svenska. Författarna menar att flerspråkigas språk- och 

kunskapsutveckling främjas av att de får skriva och formulera sina tankar, såväl genom eget 

skrivande men även tillsammans med andra. Talet och skriften kompletterar varandra och 

hjälper flerspråkiga personer i skriftspråkslärandet.  

Resultatet visar att skolan arbetar mycket med att bygga den språkliga basen genom bra 

stöttning av multimodala texter men att det finns mer att önska kring arbetet med skriftliga 

aktiviteter. Vid två tillfällen fick deltagarna arbeta med instuderingsfrågor under lektionen. 

Hajer & Meestringa (2014) menar att flerspråkiga personer behöver stimuleras att använda 

skriftspråket på ett varierat sätt och genom flera olika skriftliga arbetsuppgifter. Flerspråkiga 

personerna behöver stimuleras att reflektera och använda språket inom olika genrer.  

Författarna menar att instuderingsfrågor ofta resulterar i att text återupprepas utan någon 

djupare reflektion, vilket inte gynnar flerspråkigas skriftspråksutveckling.  

 

8.3 Specialpedagogiska implikationer  

I rollen som blivande speciallärare förväntas jag enligt examensförordningen (SFS 2011:186) 

kunna granska olika lärmiljöer och undanröja svårigheter och hinder som riskerar att försvåra 

utvecklingen hos individer. Det gäller lärandemiljön kring alla individer men kanske 

framförallt runt individer i behov av särskilt stöd. Att som teckenspråkig invandrare komma 

till Sverige och lära sig svenskt teckenspråk och svenskt skriftspråk kan innebär att man möter 

olika svårigheter och att man tillfälligt eller periodvis är i behov av särskilt stöd. Vilken hjälp 

och stöttning man får och hur framgångsrik skriftspråksutvecklingen i svenska blir är ofta 

beroende av det synsätt och bemötande skolan och lärarna har på deltagaren och 

undervisningen, menar Skolverket (2012 a). Specialläraren kan bidra till skolutveckling 

genom att klarlägga arbetsmetoder och didaktiska val som görs i undervisningen. Genom att 

tillsammans med lärare diskutera och reflektera kring skolans pedagogiska synsätt och arbete 

kan svårigheter upptäckas och undanröjas men även framgångsrika exempel lyftas. I rollen 

som speciallärare ingår rådgivande samtal kring lärande och kunskapsutveckling kring 

personer med dövhet eller hörselnedsättning. Genom ökad kunskap och förståelse hos 

pedagoger kan skolan förbättra förutsättningarna för lärandet och specialläraren kan bidra 

med att finna och utveckla verktyg kring arbetet med teckenspråkiga invandrare.  
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9. Slutord 

Att kunna läsa och skriva som teckenspråkig invandrare är nödvändigt för att kunna delta i 

samhället på samma villkor som övriga samhällsmedborgare. Det är viktigt både i privatlivet 

men kanske ännu viktigare för att öka chanserna inom arbetslivet. Har man brister i sin läs- 

och skrivförmåga finns även risk att känna ett utanförskap i samhället, menar Franker (2004). 

Språk utvecklas då eleven får möjlighet att använda det i många olika sammanhang och 

meningsfulla situationer tillsammans med andra. Läraren har ansvara att planerar 

undervisningen utifrån elevens tidigare kunskaper och erfarenheter för att sedan bygga vidare 

och vidga elevens lärande (Gibbons, 2013). Specialläraren kan bidra genom att utveckla goda 

lärmiljöer där flerspråkiga stimuleras att använda skriftspråket på ett varierat sätt och 

medvetandegöra konsekvenser kring de didaktiska val som görs i undervisningen.  

 

9.1 Vidare forskning 

Under arbetet med denna undersökning blev bristen på forskning kring teckenspråkiga 

invandrare tydligt uppenbar. Även bristen på forskning kring vuxna teckenspråkigas lärande 

inom vuxenutbildning var tydlig. Det finns därför flera områden att forska vidare på kring 

målgruppen. Den växande målgruppen flerspråkiga elever som kommer till 

vuxenutbildningen ställer krav på att det finns kompetens hos lärarkåren att möta dessa 

deltagare. Ett forskningsområde skulle således kunna vara kunskap om hur vuxna 

teckenspråkiga invandrare tillägnar sig språk utifrån ett språkdidaktiskt perspektiv där flera 

forskningsdiscipliner som exempelvis lingvistik, pedagogik och sociologi ingår. Det skulle 

kunna bidra med ny kunskap och öka insikten av språklärandet för flerspråkiga ur både ett 

språkligt- som pedagogiskt perspektiv. Ett annat forskningsområde som är värt att nämna är 

betydelsen av visuellt stöd för teckenspråkiga personers språk- och skriftspråkslärande. 

Vilken betydelse har det visuella stödet för deras läs- och skrivinlärning? I min undersökning 

nämner forskningen att den har betydelse för teckenspråkiga och det behövs forskning som är 

mer inriktad mot vuxnas läs- och skrivinlärning. 
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