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Sammanfattning  

Det övergripande syftet i denna studie är att studera språkutvecklande undervisning för 

nyanlända teckenspråkiga elever i två olika gruppkonstellationer, d.v.s. förberedelseklass och 

ordinarie undervisning. Studien vilar på det sociokulturella perspektivet och är en kvalitativ 

fallstudie runt två nyanlända elever i en kommunal grundskola där det finns klasser för döva 

elever och elever med hörselnedsättning. För att besvara studiens syfte och frågeställningar 

har undervisningens genomförande, det språkliga stödet till eleverna samt det svenska 

teckenspråkets roll som medierande verktyg i undervisning av teckenspråkiga nyanlända 

elever studerats genom deltagande observationer. Materialet från observationer har 

kompletterats med informella samtal med lärare som undervisar  de nyanlända teckenspråkiga 

eleverna. 

Resultatet visar att stödet till de teckenspråkiga nyanlända eleverna i studien skiljer sig åt i 

förberedelseklass respektive ordinarie undervisning. I förberedelseklassen finns en större 

medvetenhet hos undervisningspersonalen och undervisningen sker uteslutande på 

teckenspråk. Samtliga lärare som undervisar i förberedelseklassen har mycket goda kunskaper 

i svenskt teckenspråk, vilket möjliggör att eleverna utvecklas språkligt. Undervisningen utgår 

från elevernas förutsättningar. De lektioner som de nyanlända eleverna i vår studie deltar i 

ordinarie undervisning sker på talad svenska med tecken som stöd och en resursperson deltar 

och stöttar framför allt på svenskt teckenspråk. De former av språkligt stöd som förekommer i 

båda undervisningsformerna är bland annat korrigering, visuellt stöd i form av bilder, 

kroppsspråk och gester. 

 

Nyckelord: nyanländ, teckenspråk, undervisning, förberedelseklass, stöttning, 

kommunikation, interaktion, studiehandledning.  
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1. Inledning 

I och med att svenska skolor de senaste åren tagit emot ett ökande antal elever från andra 

länder har begreppet nyanlända elever blivit vanligt. Enligt Skolverket (2016) kan stora 

skillnader mellan eleverna gällande bland annat ålder, skolbakgrund och språkliga 

erfarenheter förekomma vilket innebär att nyanlända elever inte utgör en homogen grupp. En 

gemensam nämnare för dessa elever är dock att det svenska språket inte är deras modersmål 

och till följd av detta ställs de inför utmaningen att på så kort tid som möjligt tillgodogöra sig 

ett nytt språk samtidigt som de ska tillägna sig ämnesundervisning på ett andraspråk. 

Skolverket (2010) tar upp Nihad Bunar som menar att nyanlända elever antingen omgående 

kan integreras i ordinarie undervisning eller inledningsvis placeras i förberedelseklass. Enligt 

Bunar saknas forskning om de två alternativens för- respektive nackdelar. Bunar menar att 

förberedelseklasser är ett sätt att skapa trygghet för eleven i den nya språkliga situationen 

medan risken ligger i att möjligheterna till integration med övriga elever på skolan minskar 

(Skolverket 2010). 

Vi som skriver detta examensarbete har mångårig erfarenhet av undervisning av döva elever 

och elever med hörselnedsättning på en av Sveriges fem regionala specialskolor vilka ingår i 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Undervisningen i specialskolan är tvåspråkig, 

d.v.s. sker på svenska och svenskt teckenspråk och elevernas primära kommunikationsspråk i 

skolan kan antingen vara talad svenska eller svenskt teckenspråk. Våra studier till 

speciallärare med specialisering mot dövhet eller hörselskada ska enligt 

Högskoleförordningens examensförordning resultera i ”…fördjupad kunskap om barns och 

elevers lärande och … fördjupad kunskap om barn och elever med dövhet eller hörselskada 

och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller 

ämnesområden”.  

Även bland döva elever och elever med hörselnedsättning har andelen nyanlända elever 

kraftigt ökat och skolor som tar emot dessa elever har fått skapa och prova olika former av 

organisatoriska lösningar. Döva nyanlända elever och nyanlända elever med 

hörselnedsättning möter till skillnad från hörande nyanlända elever två nya språk, det svenska 

teckenspråket och det svenska språket i tal och framförallt skrift och förväntas utveckla båda 

språken parallellt. Döva elever, och i varierande grad elever med hörselnedsättning, lär sig att 

läsa och skriva på ett nytt språk de inte har tillgång till genom hörseln och ska dessutom 



2 

 

inhämta kunskaper på båda språken. Ett behov av fördjupad kompetens och kunskap kring 

arbetet med dessa elevers språk- och kunskapsutveckling har vuxit fram.  

Det svenska teckenspråket är för döva elever och många elever med hörselnedsättning en 

förutsättning för den fortsatta kunskapsinhämtningen i alla skolans ämnen. Den språkliga 

kompetensen i modersmålet i teckenspråk, tal respektive skrift och hur språken används i 

kommunikation med omgivningen skiljer sig åt från elev till elev. Även individuella 

förutsättningar för det språkliga lärandet, inlärningsstilar och sätt att använda sina olika språk 

varierar kraftigt. Då språket är en förutsättning för kunskapsinhämtningen i alla skolans 

ämnen är kunskaper hos undervisningspersonalen om språkutveckling och språkutvecklande 

arbete i alla ämnen en oerhört viktig faktor för att dessa elever ska få möjlighet att tillägna sig 

kunskaper som eftersträvas enligt Lgr11 och Lspec11, läroplanerna för grundskolan 

respektive specialskolan. Språkutveckling för nyanlända elever är ett mycket aktuellt område 

där omfattande vetenskaplig forskning idag saknas. Vi upplever att skolor som bedriver 

undervisning för döva elever och elever med hörselnedsättning efterfrågar utökad kunskap om 

språkutvecklande arbetssätt och metoder för dessa elever. Danielsson (2013) tar upp bristen 

på aktuell litteratur inom tidigare forskning kring undervisning i teckenspråkig miljö som ett 

problem. Språkutvecklande arbetssätt gynnar alla döva elever och elever med 

hörselnedsättning då många av dessa elever är tvåspråkiga i och med deras två 

kommunikationsspråk – svenska och svenskt teckenspråk. Föreliggande examensarbete söker 

belysa hur undervisning i skolans olika ämnen kan främja språkutvecklingen i svenskt 

teckenspråk. Tillräckliga kunskaper i det svenska teckenspråket är för många elever en 

förutsättning för kunskapsinhämtning i övriga ämnen. Då nyanlända döva elever och 

nyanlända elever med hörselnedsättning ställs inför en stor utmaning när det gäller det 

språkliga lärandet anser vi forskning om språkutvecklande undervisning ha stor relevans ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv och vår förhoppning är att detta examensarbete ska kunna bidra 

med ny kunskap.  

I föreliggande studie står kommunikationsspråket svenskt teckenspråk i fokus och graden av 

elevernas hörselnedsättning har ingen större betydelse. Med anledning av detta används i 

fortsättningen benämningen teckenspråkiga elever då de två nyanlända eleverna i studien 

omnämns. När det skrivs om teckenspråkiga elever som grupp eller refereras till litteratur och 

tidigare forskning används begreppet döva elever och elever med hörselnedsättning.  

 



3 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande examensarbete är att belysa språkutvecklande undervisning för 

nyanlända teckenspråkiga elever i två olika gruppkonstellationer, d.v.s. ordinarie undervisning 

och förberedelseklass.  

Följande forskningsfrågor preciserar studiens syfte: 

 Hur kan språkutvecklande undervisning för teckenspråkiga nyanlända elever 

genomföras? 

 Vilka former av språkligt stöd under lektionstid får teckenspråkiga nyanlända elever 

tillgång till? 

 Vilken roll spelar teckenspråket som stöttande och medierande verktyg i undervisning 

av teckenspråkiga nyanlända elever?  

 

1.2 Disposition  

I inledningen förklaras bakgrunden till valet av forskningsfråga och en kortfattad beskrivning 

av innehållet ges. Studiens syfte och frågeställningar presenteras och därefter klargörs för 

studien centrala begrepp. Efterföljande avsnitt utgörs av bakgrund där litteratur kring 

språkutveckling, nyanlända elever och språkutvecklande undervisning presenteras. Även 

litteratur som specifikt behandlar undervisning av döva elever och elever med 

hörselnedsättning samt relevanta delar ur kursplanerna i ämnena svenska och teckenspråk 

lyfts fram. Efter presentation av valda delar av tidigare forskning av intresse för denna studie 

beskrivs det teoretiska perspektiv som studien vilar på, det sociokulturella perspektivet. I 

metoddelen beskrivs inledningsvis studiens ansats vilken är kvalitativ fallstudie och därefter 

beskrivs tillvägagångssätt samt erfarenheter från en genomförd pilotstudie. I samma del 

beskrivs också de valda metoderna deltagande observationer och informella intervjuer samt 

bearbetning och analys av det empiriska materialet, studiens giltighet och etiska 

ställningstaganden. Resultatdelen inleds med en presentation av resultatet från informella 

intervjuer under rubriken Så här har vi det – samtal med lärare. En transkriptionsnyckel visar 

hur materialet på teckenspråk presenteras i skrift i studien. Därefter följer en redovisning av 

resultatet från vår fallstudie uppdelat i resultat av observationer av undervisning i 

förberedelseklass respektive observationer av ordinarie undervisning. Diskussionen består av 

två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I det första avsnittet diskuteras 
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tillvägagångssätt och studiens styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen diskuteras 

studiens resultat i förhållande till litteratur och tidigare forskning, ur en sociokulturell 

synvinkel. Kapitlet avslutande reflektioner sammanfattar studien, sätter dess resultat i ett 

specialpedagogiskt perspektiv och tar upp förslag på vidare forskning. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I detta kapitel klargörs begrepp som har betydelse för vår studie. Inledningsvis beskriver och 

definierar vi följande begrepp: nyanlända elever, förberedelseklass, teckenspråk samt 

stöttning och språkligt stöd. Därefter följer ett antal kortfattade förklaringar av begrepp och 

förkortningar som kan vara oklara för läsaren.  

1.3.1 Nyanlända elever 

I enlighet med skollagens definition (SFS 2010:800) innebär begreppet nyanländ i denna 

studie en elev som tidigare varit bosatt i ett annat land och numera är bosatt i Sverige och 

maximalt har undervisats i svensk skola i fyra år. Efter fyra års skolgång i Sverige ska eleven 

inte längre räknas som nyanländ. Elever som är folkbokförda i Sverige har skolplikt medan 

elever som inte är folkbokförda i Sverige har samma rätt till utbildning trots att de inte har 

skolplikt (Skolverket, 2016). Skolverket (2016) påpekar att nyanlända elever inte är någon 

homogen grupp, eleverna ha skilda bakgrunder och förutsättningar och vistas i Sverige på 

olika villkor och under olika förhållanden. Gruppen nyanlända elever innefattar asylsökande, 

anhöriginvandrare, barn till arbetskraftsinvandrare, papperslösa, ensamkommande barn mm. 

Majoriteten nyanlända elever har dock enligt Skolverket (2016) två faktorer gemensamt, dels 

att de brutit upp från det liv de tidigare levde och dels att de har ett annat modersmål än 

svenska.  

1.3.2 Förberedelseklass 

Skolverket (2016) nämner förberedelseklass som ett möjligt alternativ för nyanlända elever. 

Syftet med undervisning i förberedelseklass är att ge eleverna kunskaper de behöver för att så 

snart som möjligt kunna ta till sig undervisningen i ordinarie klasser. Undervisning av en 

nyanländ elev på heltid i förberedelseklass är dock inte tillåten. Vidare kan en elev ha behov 

av undervisning i förberedelseklass under olika lång tid i olika ämnen innan överflyttning till 

ordinarie klass (Skolverket, 2016). Begreppet förberedelseklass innebär i studien att de 

nyanlända eleverna undervisas åtskilt från övriga elever i deras klass, antingen tillsammans 
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med en lärare eller en resursperson. Vi har valt att använda det etablerade begreppet 

förberedelseklass trots att det i studien enbart berör två elever. 

1.3.3 Teckenspråk 

Teckenspråk är inte ett universellt språk, det finns ungefär 160 olika kända teckenspråk i 

världen (Institutet för språk och folkminnen, 2016; Marschark och Hauser, 2012). 

Teckenspråk är på samma sätt som talade språk naturliga språk som utvecklas av 

språkbrukare under användande av språket och är därmed inte uppfunna eller påhittade 

(Marschark och Hauser, 2012). I Sverige använder döva personer främst svenskt teckenspråk 

(Sveriges Dövas Riksförbund, 2016). Teckenspråket beskrivs på Sveriges Dövas 

Riksförbunds (2016) hemsida som ”…ett språk som uttrycks med kroppen och händerna och 

uppfattas med synen”. Det svenska teckenspråket har ett eget teckenförråd och en grammatisk 

struktur som skiljer sig från det svenska språkets. Teckenspråket används i 

direktkommunikation motsvarande talspråket och finns således inte i skriftlig form. Ungefär 

30 000 personer använder det svenska teckenspråket (Sveriges Dövas Riksförbund, 2016).  

Amerikanskt teckenspråk (ASL) är det naturliga teckenspråket för döva som bor i USA och 

stora delar av Kanada. ASL används även av döva i en del andra länder och skiljer sig mycket 

från det brittiska teckenspråket (British Sign Language, BSL) trots att engelska talas i både 

USA och Storbritannien (Marschark och Hauser, 2012). Det internationella handalfabetet 

används av döva som har kontakt med döva från andra länder (SDR, 2016). De nyanlända 

eleverna i vår studie använder ett teckenspråk som påminner om ASL. Eftersom vi dock inte 

kan dra slutsatser kring vilket nationellt teckenspråk eleverna använder har vi i denna studie 

valt att använda benämningen ASL-influerat teckenspråk. Dessutom används ordet modersmål 

som beteckning för det ASL-influerade teckenspråk med vilket de två nyanlända eleverna 

kommunicerar sedan tidigare och svenskt teckenspråk då det svenska teckenspråket åsyftas. 

1.3.4 Stöttning och språkligt stöd 

Språklig stöttning ger nyanlända elever möjlighet att tillgodogöra sig undervisning på en hög 

kognitiv nivå på ett andraspråk. Wood, Bruner och Ross studerade kommunikation mellan 

små barn och deras föräldrar och myntade begreppet scaffolding redan 1976 (Gibbons, 2012). 

På svenska används ordet stöttning vilket innebär att vuxna eller andra elever ger stöd till 

elever som inte kommit lika långt i sin kunskapsutveckling. Stöttning är en tillfällig hjälp till 

eleverna med syfte att de så småningom ska kunna utföra samma uppgift på egen hand. 

Stöttningen är framtidsorienterad och följer Vygotskys teori att det ett barn idag kan göra med 
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stöd, kan hon eller han klara på egen hand i morgon (Otterup, 2014). I detta examensarbete 

nämns ibland stöttning på teckenspråk vilket innebär att de nyanlända eleverna stöttas med 

hjälp av det svenska teckenspråket eller tecken ur det amerikanska teckenspråket, ASL. 

1.3.5 Övriga begreppsförklaringar 

I nedanstående avsnitt tydliggörs ytterligare begrepp och förkortningar som förekommer i 

föreliggande examensarbete och som antingen kan vara okända för läsaren eller kan ha flera 

möjliga tolkningar. Den innebörd och tolkning som används i föreliggande studie klargörs 

kortfattat. 

 TSS – förkortning för tecken som stöd. Tecken som stöd är inget språk utan ett 

kommunikationssätt som innebär att man talar svenska, följer svenska språkets 

grammatik och använder tecken från det svenska teckenspråket men utan att återge 

alla talade ord (Hörselboken, 2014). 

 ASL – American Sign Language - amerikanskt teckenspråk (Marschark & Hauser, 

2012). 

 Modersmål – det språk de nyanlända eleverna använt för kommunikation före 

ankomsten till Sverige och i studien använder i kommunikation med varandra. 

 Tvåspråkig – i studien används begreppet tvåspråkig enligt definitionen att man 

kan använda språken svenska och svenskt teckenspråk och växla mellan dem 

(Hörselboken 2015). 

 Flerspråkig – elev med invandrarbakgrund som i någon grad kommunicerar på fler 

språk än svenska och svenskt teckenspråk. 

 Skola för döva/specialskola – med skola för döva menas en skola för döva elever i 

ett annat land. En specialskola är en statlig skola i Sverige för döva elever och 

elever med hörselnedsättning. 

 Teckenspråkig elev – med teckenspråkig elev menas en döv elev eller elev med 

hörselnedsättning som främst kommunicerar på teckenspråk. Elevens grad av 

hörselnedsättning kan variera och har ingen betydelse i studien.  

 Omvärldskunskap – enligt Holmegaard och Wikström (2004) innebär 

omvärldskunskap undervisning som utnyttjar möjligheter till språkanvändning i 

omgivningarna. I denna studie kan begreppet omvärldskunskap även innebära 

undervisning som bedrivs i klassrummet och utgår från elevernas förförståelse om 

omvärlden. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel utgör en genomgång av litteratur som belyser områdena språk, nyanlända elever, 

undervisning av döva elever och språkutvecklande undervisning. Inledningsvis tas innebörden 

i andraspråksinlärning upp. Vidare presenteras bestämmelser och organisatoriska möjligheter 

kring nyanlända elever. För studien relevanta delar av kursplanerna i ämnena svenska och 

teckenspråk för skolformerna grundskola och specialskola presenteras kortfattat. Slutligen 

beskrivs aspekter av språkutvecklande undervisning och olika former av språkligt stöd till 

nyanlända elever. Huvuddelen av innehållet relaterar till hörande elever men antas ha relevans 

även för fördjupad kunskap om språkutvecklande undervisning av nyanlända döva elever och 

elever med hörselnedsättning och deras förutsättningar för lärande. 

 

2.1 Tillägnande av språk för vardagskommunikation och lärande 

Enligt Tore Otterup (2015) påverkas andraspråksinlärningen av faktorer som ålder vid 

ankomst till Sverige, elevens skolbakgrund, språkmiljö i hem och omgivning samt likheter 

och skillnader i modersmålet i förhållande till det svenska språket. Otterup (2015) menar 

vidare att andraspråksinlärning till skillnad från inlärning av modersmål kräver ett aktivt 

arbete både när det gäller grammatik och ordförråd. Språkanvändande kan delas in i 

vardagsspråk och skolspråk vilka enligt Vygotsky är skilda typer av lärprocesser och tar olika 

lång tid att utveckla (Skolverket, 2011a). Vardagsspråket utvecklas spontant i interaktion med 

andra i omgivningen, i vardagliga sammanhang, och kännetecknas av ett informellt, muntligt, 

konkret och vardagligt ordförråd. Skolspråket utmärks istället av ett formellt, skriftligt och 

abstrakt språk samt ett ämnesspecifikt ordförråd och tar betydligt längre tid att bygga upp. 

Skolspråket är en förutsättning för att kunna uttrycka sina fördjupade kunskaper i ett ämne 

(Bjerregaard & Kindenberg, 2015; Otterup, 2015; Skolverket, 2011a).   

 

2.2 Organisatoriska lösningar för nyanlända elever 

Två alternativ för nyanlända elever är att antingen från första början integreras i en 

åldersadekvat elevgrupp eller att inledningsvis få undervisning i förberedelseklass 

(Skolverket, 2016; Gibbons, 2013). En kunskapsbedömning ska ligga till grund för hur den 

nyanlända elevens undervisning organiseras, planeras och genomförs. Syftet med 

undervisning i förberedelseklass är att nyanlända elever ska tillägna sig tillräckliga kunskaper 

för att kunna följa ordinarie undervisning. En elev kan ha behov av undervisning i 
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förberedelseklass under olika lång tid i olika ämnen innan överflyttning till ordinarie klass 

(Skolverket, 2016). Margareta Holmegaard och Inger Wikström (2004) påpekar att eleverna 

känner trygghet i mindre grupp och enligt Skolverket (2016) ska undervisning i 

förberedelseklass bedrivas så nära ordinarie undervisning som möjligt, både när det gäller 

innehåll i undervisningen och fysisk placering i skolan. Syftet med detta, förutom att skapa 

samarbetsmöjligheter för personalen, är att underlätta för eleverna att lära känna kamrater i 

den ordinarie klassen samt förenkla elevens övergång till ordinarie undervisning (Skolverket 

2016). En god utveckling av språkliga kunskaper sker dock inte automatiskt enbart genom att 

eleverna följer ordinarie undervisning utan ett medvetet arbete krävs inom all 

ämnesundervisning där språk och innehåll integreras för att eleverna ska få möjlighet att 

parallellt utveckla andraspråk och ämneskunskaper (Gibbons, 2013).  

Ett sätt att ge nyanlända elever förutsättningar att snabbt utveckla kunskaper i andraspråket är 

genom prioriterad timplan vilken möjliggör omfördelning av undervisningstiden under upp 

till ett års tid för utökad undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Det totala 

antalet undervisningstimmar ska dock motsvara fastställt antal timmar i timplanen för elevens 

årskurs (Skolverket, 2016). En elev med ett annat modersmål än svenska har även enligt 

skolförordningen vid behov rätt till studiehandledning på sitt modersmål. En studiehandledare 

kan under lektionstid eller vid andra tillfällen ge eleven språkligt stöd genom att förtydliga, 

förklara och diskutera undervisningsinnehållet med eleven på modersmålet (Skolverket, 2016; 

Bjerregaard & Kindenberg, 2015). För att arbeta som studiehandledare krävs ingen särskild 

behörighet (Skolverket 2016). 

 

2.3 Kursplaner i teckenspråk och svenska 

I och med att den skola som ingår i denna studie är en kommunal grundskola gäller läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 (Skolverket, 2011b). I den 

läroplan specialskolan följer, Lspec11 är kursplanerna i vissa ämnen, bland annat ämnena 

svenska och teckenspråk anpassade till döva elever och elever med hörselnedsättning 

(Skolverket, 2011c). Kursplanen i teckenspråk för hörande syftar till att ”…eleverna utvecklar 

kunskaper i svenskt teckenspråk och kunskaper om de sammanhang där teckenspråket 

används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda 

syften” (Skolverket, 2011b s. 260). Enligt specialskolans kursplaner i både ämnet teckenspråk 

och ämnet svenska ska eleverna genom undervisningen ges förutsättningar ”…att utveckla sitt 
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teckenspråk och sin svenska parallellt, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan 

uttrycka sig med båda språken i olika sammanhang och för olika syften” (Skolverket 2011c s. 

315 och 333). 

 

2.4 Språkutvecklande undervisning 

Språk är ett redskap för kunskapsutvecklingen i alla ämnen. Ett medvetet arbete under en lång 

tid är en förutsättning för att nyanlända elever ska utveckla de språkliga kunskaper som krävs 

för att kunna tillgodogöra sig ämnesmässiga kunskaper i skolans olika ämnen (Skolverket, 

2016). Samtidigt blir språkinlärningen som mest effektiv då språket används i naturliga 

sammanhang vilket innebär att språkutvecklingen går hand i hand med kunskapsutvecklingen 

(Gibbons, 2013; Hajer & Meestringa, 2014). Att som lärare ha kännedom om varje elevs 

nulägeskunskaper för att sedan skapa möjligheter för ett meningsfullt lärande utgör grunden i 

det sociokulturella perspektivet (Rosén & Wedin, 2015). Maaike Hajer och Theun Meestringa 

(2014) tar upp så kallad språkinriktad undervisning som innebär kontextrik undervisning, 

språklig stöttning och stor del interaktion och syftar till att utveckla både språk och 

ämneskunskaper parallellt. Författarna lyfter också vikten av att ställa öppna frågor vilket Per 

Hagström (2016) ger exempel på från lektioner i ämnet hem- och konsumentkunskap där 

lärarna ställer många frågor för att eleverna ska tvingas tänka och använda språket.  

Monica Axelsson (2015) och Olga Dysthe (1996) menar att kunskap skapas genom dialogisk 

interaktion och kommunikation med andra i klassrummet. Motsatsen till ett dialogiskt 

klassrum är det monologiska klassrummet som innebär envägskommunikation (Dysthe, 

1996). Hajer och Meestringa (2014) uppmanar till användning av olika arbetssätt som lockar 

till interaktion och menar att samarbete bör fylla ungefär hälften av undervisningstiden. Ett 

exempel på hur detta kan se ut i ämnet hem- och konsumentkunskap är samarbete i grupper 

kring t.ex. en maträtt där eleverna tillsammans måste resonera sig fram till hur de ska gå till 

väga och blir tvingade att formulera sig språkligt (Hajer & Meestringa 2014). Vidare menar 

Hajer och Meestringa (2014) att lärarens uppgift är att locka fram interaktion och samtal om 

ämnesområdet med elevernas befintliga vardagliga språk. Axelsson (2015) menar att arbete i 

mindre grupper ger nyanlända och flerspråkiga elever tillfälle till muntlig interaktion och 

möjlighet att bearbeta stoff och språk och att denna arbetsform används för lite, främst inom 

ordinarie undervisning.  
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Då inlärningen påverkas av individuella skillnader mellan eleverna får varierade 

undervisningssätt stor betydelse för alla elevers möjligheter till en god språkutveckling. Det 

språkliga inflödet i klassrummet, t.ex. kroppsspråk, mimik, konkretisering och 

kontextualisering i form av föremål och bilder, bör vara rikligt förekommande och anpassas 

till elevernas språkliga nivå (Otterup, 2015). Otterup betonar även vikten av utflöde, det egna 

användandet av språk, och korrigeringar av felaktigt flöde vilket ger elever möjlighet att 

uppfatta språkets struktur eller ett ords betydelse (Otterup, 2014; Otterup, 2015). 

Andraspråkselever behöver också möta ord och begrepp vid upprepade tillfällen och i olika 

sammanhang vilket innebär att repetition är en annan viktig faktor i den språkutvecklande 

undervisningen (Otterup, 2015). 

Enligt Hajer och Meestringa (2014) är det vanligt att lärare sänker undervisningsnivån då de 

försöker underlätta för eleverna genom att förklara flera gånger, förenkla språket och undvika 

ämnesspecifika uttryck. Sådan förenklad undervisning gör det på sikt svårare för eleverna. 

Istället behöver eleverna få många tillfällen att använda ett ämnes specifika termer. Forskning 

visar på vikten av höga förväntningar på eleverna (Holmegaard & Wikström, 2004; 

Bjerregaard & Kindenberg, 2015). Det är viktigt att hålla en åldersadekvat och hög kognitiv 

nivå, hellre ett minskat stoff med hög kognitiv nivå än förenkling av innehållet (Otterup, 

2015).  

2.4.1 Varierad språkstimulerande undervisning 

Ytterligare ett sätt att underlätta för eleverna i deras lärande är kontextualisering som innebär 

att ett nytt ämnesstoff sätts in i ett sammanhang som är känt för eleverna, där de kan ta till sig 

stoffet på ett begripligt sätt. Elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper utgör utgångspunkt 

för kontextualisering. Bilder och filmer underlättar inlärning av faktainnehåll och språk 

(Holmegaard & Wikström, 2004). I Hagström (2016) betonas ett grundligt förarbete i 

undervisningen av nyanlända elever, t.ex. genomgång av recept och texter i förväg och 

användning av det flippade klassrummet så att eleverna kan förbereda sig på 

lektionsinnehållet. Holmegaard och Wikström (2004) föreslår att undervisningen kan 

konkretiseras genom praktiskt arbete som exempelvis laborativa övningar, sortering av ord i 

grupper eller användning av föremål som representerar de nya begreppen. Undervisning som 

utnyttjar möjligheterna till språkanvändning i omgivning och närmiljö, så kallad 

omvärldskunskap är ett annat sätt att göra undervisningen mer kontextualiserad. Enligt 
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Holmegaard och Wikström (2004) väcker tillgång till autentiskt material elevernas intresse 

och engagemang. 

2.4.2 Digitala verktyg som redskap för språkutveckling 

Eftersom döva elever har behov av visuell miljö anser Joey Baer och Rory Osbrink (2015) att 

varje tvåspråkigt klassrum bör ha tillgång till teknisk utrustning och att smartboard bör 

prioriteras i varje klassrum. Enligt Hülya Basaran (2016) är digitala verktyg, i och med att de 

är multimodala och flerspråkiga, ett sätt att göra undervisningen lättillgänglig för nyanlända 

elever samt skapa inkluderande arbetssätt och goda förutsättningar för lärande. Baer och 

Osbrink (2015) påpekar att genom digitala verktyg kan man skapa möjligheter för just 

gruppen döva elever och elever med hörselnedsättning att uttrycka sig och samtidigt fördjupa 

sina kunskaper. Basaran (2016) betonar också fördelarna med digitala resurser när det gäller 

nyanlända elever men betonar samtidigt vikten av ett sociokulturellt klimat i klassrummet 

som kräver att eleverna kommunicerar under lärandet och sätter stoffet i ett sammanhang.  

2.4.3 Helhetssyn och alla lärares ansvar 

Språkutvecklande arbete är inte enbart språklärares uppgift utan ett gemensamt åtagande som 

förutsätter en helhetssyn på arbetet med språk och språkutveckling (Hajer & Meestringa, 

2014; Holmegaard & Wikström, 2004). Effektiv språkundervisning för andraspråkselever 

kräver att alla lärare på skolan får information om relevant forskning och tar ansvar för att 

lämplig praxis för elevernas språkinlärning och studiemässiga behov införs (Jim Cummins 

2000). Flera olika källor betonar vikten av samarbete kring nyanlända elever i form av 

gemensam planering och genomförande av undervisningen (Hajer & Meestringa 2014; 

Holmegaard & Wikström, 2004; Skolverket 2016). Hajer och Meestringa (2014) menar också 

att lärare i majoritetsspråket har stor betydelse som resurser för övriga lärare på skolan. De 

kan visa vägen så att de språkliga utmaningarna inom ämnesundervisningen hålls på en för 

eleverna relevant nivå. 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning som har betydelse i relation till studiens syfte, att belysa 

språkutvecklande undervisning för nyanlända teckenspråkiga elever. Då tillgången på 

forskning om språkutvecklande undervisning för teckenspråkiga elever är begränsad ges 

inledningsvis en kortfattad presentation av forskning om språkutvecklande undervisning i 
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talspråkliga miljöer. Därefter presenteras forskning om kommunikation på teckenspråk, 

teckenspråkiga elevers språkliga förutsättningar och språkutvecklande undervisning av 

teckenspråkiga elever. Kapitlet tidigare forskning avslutas med en redogörelse av den knappa 

vetenskapliga forskning som specifikt inriktar sig på teckenspråkiga barn med 

invandrarbakgrund. Flerspråkiga elever innebär i presentationen av tidigare forskning elever 

som har sitt ursprung i ett annat land och förutom det svenska teckenspråket och någon av 

eller båda formerna talad och skriven svenska kan ha ytterligare ett eller flera talade, tecknade 

och skriftliga språk. Alla dessa elever har dock inte kunskaper i sitt eller sina hemspråk men 

kommunikationen mellan övriga familjemedlemmar sker på ett annat språk än svenska eller 

svenskt teckenspråk. 

 

3.1 Sökning av vetenskapliga artiklar 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar inleddes genom användning av Örebro Universitets 

databas Summon. Dessutom har databaserna DiVA, ERIC och Libris samt SPSM:s hemsida 

använts för sökning av forskningsartiklar. Vid sökningen har ambitionen dels varit att finna 

forskning om nyanlända och flerspråkiga elever och dels forskning som berör döva elever och 

elever med hörselnedsättning. De svenska sökord som använts är bland annat döv, 

hörselnedsättning, undervisning, specialskola, tvåspråkighet, språkinriktad undervisning, döva 

nyanlända och nyanlända elever. Även engelska sökord har använts för att få tillgång till 

internationell forskning då det svenska forskningsfältet inom det valda området är begränsat, 

både när det gäller nyanlända elever och undervisning av döva elever och elever med 

hörselnedsättning. Vid sökning av tidigare forskning användes följande engelska sökord: 

newly arrived, deaf children, hearing impaired children, bilingual education, deafness, 

learning. Genomläsning av referenslistor i tidigare examensarbeten och avhandlingar har gett 

ytterligare tips på relevant tidigare forskning. Dessutom har vår handledare gett förslag på 

författare och litteratur vi kunde söka efter.   

 

3.2 Forskning om språkutvecklande undervisning 

Inger Gröning (2006) har ur ett sociokulturellt perspektiv studerat elevers interaktion då de 

löser språkliga problem som de möter vid arbete med uppgifter i små grupper i andra ämnen 

än svenska. Hon ser smågruppsarbete som en språkutvecklande undervisningsform, särskilt 

för andraspråkstalare av svenska. Även Mariana Sellgren (2011) lyfter elevernas behov av att 
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ägna sig åt ämnesinnehållets olika aspekter i smågrupper, där språkets betydelse och 

uttryckssätt förklaras genom diskussioner mellan eleverna i den mindre gruppen. Sellgren 

(2011) menar att i en smågrupp har andraspråksinlärare bättre förutsättningar att tillgodogöra 

sig skolans ämnesundervisning. De får möjlighet att ställa frågor på ett annat sätt än i helklass 

och det finns även möjligheter till en kollaborativ stöttning som gynnar elevens förmåga och 

lärande. Det egna utflödet är av stor vikt och utgör även grund för omedelbar revidering av 

språklig form, både via en kamrat eller genom att eleven själv ändrar den egna formuleringen. 

Även Gröning (2006) visar att elever kan vara språkliga resurser för varandra under 

ämnesinriktat smågruppsarbete. Vidare nämner Sellgren (2011) två nivåer av stöttning, där 

den första nivån (planning and design) har sin grund i lärarens planering och utformande av 

lektionerna och har sin utgångspunkt i kursplanemål och lektionsupplägg. Den andra nivån 

sker i lektionsstunden (strategic respons) där utgångspunkten är elevernas lösningar, utsagor 

och frågor vilket medför svårigheter för läraren att planera. Sellgren (2011) betonar också 

vikten av lärarens kompetens vad gäller uppgiftens art samt elevernas utmaningar och 

förutsättningar, där läraren kan bedöma behov och rätt återkoppling hos eleverna.  

Av Bunars (2010) forskningsöversikt framkommer att det finns många studier med fokus på 

flerspråkighet, andraspråksinlärning och språksocialisation men ett fåtal studier med 

huvudfokus på nyanländas språkinlärning, språkutveckling och språkanvändning.  

 

3.3 Forskning kring teckenspråkiga elever 

Enligt Ola Hendar (2016) växer omkring 3 av 1000 barn upp med en hörselnedsättning som 

har mer eller mindre inverkan på deras språkutveckling. Forskning har visat att även lätta 

former av hörselnedsättning kan orsaka allvarlig försening av språkutvecklingen. Avsaknad 

av ett funktionellt språk, antingen talat eller tecknat, kan leda till att barnens kognitiva och 

språkliga utveckling försenas (Hendar, 2016). Nedan lyfter vi forskning kring teckenspråkets 

betydelse för döva elever och elever med hörselnedsättning samt forskning om språkliga 

aspekter kring undervisning av dessa elever, både svenska elever och elever med 

invandrarbakgrund. 

3.3.1 Forskning om teckenspråk och TSS 

Forskning i teckenspråk och utveckling av språkliga rättigheter har stärkt teckenspråkets 

ställning i samhället. Teckenspråket är ett naturligt språk och idag erkänt och accepterat i 

många länder (Hendar, 2016). Vygotsky var inledningsvis negativt inställd till teckenspråket 

men ändrade senare inställning och menade att teckenspråket är dövas naturliga 
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kommunikationsspråk och att uteslutande av teckenspråk i undervisningen kan ge stora 

konsekvenser i döva barns språkliga och kognitiva utveckling (Zaitseva, Pursglove & Gregor, 

1999). Forskningsdata om nationella teckenspråk utförda under de senaste decennierna i 

många länder bekräftar Vygotskys uppfattning att teckenspråket är en viktig förutsättning för 

döva barn (Zaitseva et al. 1999). Barn som inte har tillgång till hörsel och tal tidigt i livet, 

även med modern teknik, lär sig i de flesta fall teckenspråk (Hendar 2016). Vidare skriver 

Hendar (2016) om total kommunikation (TC), vilken kan definieras som tecken som stöd 

(TSS) och ses som ett bättre alternativ än enbart talat språk. TC kan ses som en blandning av 

två språkformer, talet och teckenspråket, och baseras på det talade språkets grammatik vilken 

skiljer sig från det naturliga teckenspråkets grammatik. Hendar (2016)  uppfattar det som att 

TC fungerar som ett språkstöd snarare än som ett oberoende språk och skriver vidare att en 

blandad form av tal och teckenspråk också kan ses som ett pidginspråk som uppstår naturligt 

för att upprätta en kommunikation när två språk möts på lika villkor. 

3.3.2 Undervisning i ett teckenspråkigt klassrum 

Harry Knoors och Marc Marschark (2014) påpekar komplexiteten i språkundervisning av 

döva elever och elever med hörselnedsättning till följd av stora individuella skillnader i 

språkliga kunskaper mellan eleverna. Enligt Hendar (2016) har teckenspråkets erkännande 

och acceptans som ett självständigt språk inverkat positivt på undervisningen. Knoors och 

Marschark (2014) menar att språktillgängligheten för döva elever kan ökas genom 

användande av teckenspråk i undervisningen och att eleverna på så sätt blir tvåspråkiga. Men 

trots medicinsk-tekniska framsteg och erkännande av teckenspråk i samhället visar Hendar 

(2016) att utbildningsresultaten fortsatt är låga och många elever har oavsett grad av 

hörselnedsättning svårt att nå målen. Hendar (2016) ser tvåspråkighet med tidiga språkliga 

erfarenheter inklusive gester, teckenspråk och tal, som en viktig förutsättning för full tillgång 

till ett funktionellt språk som skapar möjligheter till goda utbildningsresultat. Camilla Lindahl 

(2015) menar att tvåspråkiga döva elever och elever med hörselnedsättning, d.v.s. elever som 

behärskar både svenska och svenskt teckenspråk, lär sig ett ämne på båda språken. 

Kommunikation på teckenspråk och skriven svenska samt bokstavering används av de flesta 

när de läser och skriver. Vidare skriver Lindahl (2015) att en del döva elever och elever med 

hörselnedsättning även använder svenska i talad form vilket medför att båda språken används 

av dessa elever i deras lärprocess. 

Karin Allard (2013) har i sin studie sett att det faktum att teckenspråket används som ett 

medierande redskap i undervisning i språken engelska och spanska inte skapar problem för 
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eleverna. Elevernas svårigheter antas istället vara en konsekvens av underskattning av 

eleverna och att fokus i undervisningen läggs på ord ryckta ur sina sammanhang. Hendar 

(2016) betonar att pedagoger måste ha tillräckliga kunskaper i teckenspråk för att kunna 

bemöta eleverna och tillgodose deras behov av kommunikation. C. Tane Akamatsu och Ester 

Cole (2000) påpekar att en kognitiv, social och känslomässig utveckling ligger bakom 

språklig kompetens och att genom interaktion kan vi förstå hur en individ lär sig att tänka, 

använda sitt språk och lära sig (Akamatsu & Cole, 2000). Författarna hänvisar till Vygotsky 

som hävdade att kommunikationen i skolan är avgörande för den kognitiva utvecklingen. 

Även Knoors och Marschark (2014) menar att interaktion utgör en viktig grund för språklig, 

social och kognitiv utveckling.  

Genom interaktion i klassrummet, särskilt mellan lärare och elev, och full delaktighet i 

klassrummet för döva elever skapas möjligheter till en god språkutveckling. Detta kräver dock 

en interaktion som fungerar för alla i klassrummet (Knoors & Marschark, 2014). Vidare 

skriver Knoors och Marschark (2014) om befintlig forskning om språkutveckling genom 

klassrumsinteraktion vilken visar att genom elevernas interaktion med varandra i klassrummet 

stimuleras språkinlärningen hos döva elever, men att detta samtidigt är en stor utmaning för 

lärare. Louise Danielsson (2013) har studerat interaktion mellan döva elever och deras lärare i 

ett teckenspråkigt klassrum i specialskolan och kommit fram till att lärarrollen varierar i olika 

undervisningssituationer. Undervisningen i helklass visade sig vara lärarstyrd och elevernas 

delaktighet bestod av handuppräckningar och svar på lärarnas frågor. Undervisningen i 

halvklass skedde även den under lärarnas ledning men eleverna gavs fler möjligheter att 

medverka. När det gäller grupparbete uppmärksammade Danielsson (2013) att läraren sätter 

ramarna i och med att uppgifterna redan är utformade och eleverna inte har möjlighet att 

påverka grupparbetet. Knoors och Marschark (2014) lyfter fram en lyhörd 

kommunikationsstil som underlättar språkinlärningen. Författarna ger exempel på hur 

interaktion kan fungera i en klass med döva elever i form av t.ex. öppna frågor, användning av 

sällsynta ord och diskussioner. Dialog mellan lärare och elev är en viktig faktor i undervisning 

och lärande, särskilt under de första åren i skolan (Knoors & Marschark, 2014). Lindahls 

(2015) studie visar att språkliga samtal på metanivå har stor betydelse för fördjupad förståelse 

i och genom båda språken i det tvåspråkiga klassrummet, d.v.s. svenskt teckenspråk och 

svenska. Genom stöd i klassrummet, bland annat undervisning i mindre grupper, användande 

av visuellt stöd och tydligare muntliga instruktioner kan lärare uppmärksamma elevernas 

behov och utifrån deras språknivå och kompetens skapa en god kommunikationsmiljö 
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(Hendar, 2016). Lindahl (2015) pekar på användande av olika modaliteter som t.ex. artefakter, 

illustrationer, modeller, text, tal och gester som komplement till varandra för en fullständig 

förståelse som inte uppnås genom att använda modaliteterna var för sig. 

3.3.3 Invandrade döva elever och invandrade elever med hörselnedsättning  

Carin Roos (2011) forskningsöversikt visar brist på forskningsunderlag i Sverige när det 

gäller flerspråkiga döva invandrarbarn och invandrarbarn med hörselnedsättning. Istället 

hänvisas man till internationella forskningsrapporter och många av dessa talar emot 

språkutvecklingen hos döva elever och elever med hörselnedsättning med flerspråkig 

bakgrund. Akamatsu och Cole (2000) har undersökt språkinlärning hos döva barn och barn 

med hörselnedsättning som immigrerat eller flytt och börjat i kanadensiska skolor. Enligt de 

kanadensiska författarna har elever med hörselnedsättning som lär sig engelska som 

andraspråk redan en kommunikation på sitt modersmål, på varierande nivåer, när de börjar 

skolan i Kanada. Elever som behärskar sitt modersmål har en bra grund att bygga upp sin 

engelska, men för döva och hörselskadade elever som kommer till skolan i den ålder där de 

passerat den optimala åldern för språkinlärning, är det av stor vikt att de kommer in i en miljö 

rik på språk. Roos (2011) visar också att det ställs låga förväntningar på flerspråkiga döva 

elever och elever med hörselnedsättning vilket leder till att de inte får den utmaning de 

behöver i skolarbetet och går miste om möjligheter till erfarenheter och kunskap. Dessutom 

läggs allt fokus på barnets språkutveckling enligt Roos (2011) på lärande av det nationella 

teckenspråket och det talade språket i det land de bor i. Barnets egen kultur, språkliga 

tillhörighet och egna nationella teckenspråk åsidosätts (Roos, 2011). Akamatsu och Cole 

(2000) påpekar att psykologiska effekter som stress i samband med migration eller flykt till 

ett annat land samt avsaknad av språk i någon form kan ha negativ inverkan på barnens 

skolgång. Roos (2011) lyfter vikten av att i god tid planera för ett mottagande, att ha tillit till 

barnets förmåga att lära sig nya språk samt att barnets tidigare kunskaper baserade på det egna 

hemspråket tas tillvara i undervisningen. Roos (2011) pekar också på positiva effekter av 

pedagogers kunskap om andra etniska gruppers syn på dövhet och hörselnedsättning.  

I kapitlet tidigare forskning framkommer interaktionens betydelse för språkutvecklingen och 

fördelarna med arbete i mindre grupper. Forskning kring döva elever och elever med 

hörselnedsättning visar bland annat på teckenspråkets betydelse för språkutvecklingen hos 

döva elever och elever med hörselnedsättning. Eleverna behöver ges goda möjligheter att 

använda sina språk och vinner på en flexibel kommunikation där flera olika sätt att 

kommunicera används och där kommunikationen utmanas. Vi lyfter också forskning som 
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pekar på låga förväntningar på flerspråkiga döva elever och flerspråkiga elever med 

hörselnedsättning. Av kapitlet tidigare forskning kan vi förstå att det råder stor brist på 

forskning om nyanlända döva elever och nyanlända elever med hörselnedsättning. Eftersom 

nyanlända elever är ett relativt nytt fenomen finns heller inte mycket forskning om 

undervisning av nyanlända hörande elever. Vi blev hänvisade till nära relaterad forskning, 

d.v.s. dels forskning om flerspråkighet och nyanlända hörande elever och dels forskning om 

undervisning av döva elever och elever med hörselnedsättning och språkutveckling hos dessa 

elever. Med anledning av ovanstående ser vi att vår studie kan bidra till utökad kunskap om 

undervisning av nyanlända döva elever och nyanlända elever med hörselnedsättning och ökad 

förståelse för dessa elevers behov av språkutvecklande undervisning. I nästa kapitel 

presenteras det sociokulturella perspektivet, den teoretiska grund denna studie vilar på. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Följande avsnitt lyfter det sociokulturella perspektivet som är studiens teoretiska 

utgångspunkt. Först beskrivs det sociokulturella perspektivet på lärande som sedan följs av 

närmaste utvecklingszonen. Analysen av studiens empiriska material har sin grund i det 

sociokulturella perspektivet.   

 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Denna studie bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Inom detta perspektiv är 

kommunikation och språkanvändning centrala delar och ses som en länk mellan barnet och 

omgivningen, där barnet lär sig språket genom deltagande i lekar och interaktion mellan 

människor i olika sociala sammanhang. Det språkliga lärandet ses som en social process i 

barnets kunskapsutveckling (Säljö, 2014; Ingestad, 2009). Gunilla Ingestad (2009) menar att 

genom samspel med andra skapas ny kunskap, exempelvis sker läs- och skrivlärande inte 

enbart genom träning utan även som en del av vår kommunikation.  

Inom den sociokulturella traditionen och i Vygotskys syn på lärande har begreppet mediering 

en central betydelse. Medierande resurser kan vara fysiska, t.ex. teknik och artefakter, eller 

språkliga vilket enligt Vygotsky är det viktigaste (Säljö, 2011; Gibbons, 2003). Vygotsky 

menar att individen får chans att utvecklas genom samspel med mer kunniga personer och 

nämner läraren som ett exempel, där läraren ger barn förutsättningar att ta till sig erfarenheter 
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och perspektiv som inte alltid finns i vardagen (Säljö, 2014). En teoretisk modell som ligger 

till grund för många studier kring interaktionens roll för andraspråksutvecklingen är den så 

kallade överförings- eller input/outputmodellen där språkframställningen ses som ett resultat 

av inlärarnas kognitiva bearbetning av det språkliga inflöde de möter i sin omgivning 

(Lindberg, 2004).  

4.1.1 Närmaste utvecklingszonen 

Vygotskys begrepp zonen för närmaste utveckling utgör den centrala kärnan för det 

sociokulturella perspektivet. Den närmaste utvecklingszonen syftar på avståndet mellan det ett 

barn klarar utan hjälp och det barnet kan göra tillsammans med en vuxen eller en kamrat som 

kommit längre, t.ex. ett barn som från början behöver hjälp med påklädning av en vuxen men 

blir allt säkrare och till slut klarar påklädningen helt själv (Otterup, 2014; Säljö, 2014). Roger 

Säljö skriver att utvecklingszonen också kan ses ”…som den zon inom vilken den lärande är 

mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person” (Säljö, 2014, s. 123). 

Otterup (2014) menar att andraspråksinlärare på detta sätt också kommer längre med hjälp av 

mer kompetenta personer, genom s.k. stöttning, vilket innebär att elever med utländsk 

bakgrund får stöttning av läraren eller en kamrat som kommit längre i sin språk- och 

kunskapsutveckling när de arbetar med att utveckla sina språk- och ämneskunskaper (Otterup, 

2014). Otterup (2014) lyfter ur det sociokulturella perspektivet på andraspråksinlärning vikten 

av att språk- och ämnesutveckling bäst sker i samarbete med andra.  

Pauline Gibbons (2013) grundar sin bok om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på 

Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen. Enligt Gibbons förväntas läraren i 

enlighet med läroplanens mål och riktlinjer organisera och genomföra arbetet så att eleven 

utvecklas efter sina förutsättningar och stimuleras till att använda och utveckla sin förmåga. 

Vidare ska eleven uppleva kunskapsinlärning som meningsfull, känna att 

kunskapsutvecklingen går vidare och att det finns stöd för eleven i språk- och 

kommunikationsutvecklingen. Allteftersom får sedan eleven fler och större självständiga 

uppgifter med syfte att bli helt självständig i framtiden med Vygotskys egna ord: Det ett barn 

i dag kan göra med stöd, kan hon eller han göra på egen hand i morgon (Gibbons, 2013). 

 

5. Metod 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av urval och genomförande. Därefter följer en 

beskrivning av pilotstudiens genomförande. Vidare argumenteras för valet av kvalitativ 
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fallstudie som forskningsansats samt deltagande observation, videoobservationer och 

informella intervjuer som metodval. Därefter redogörs bearbetning och analys av det 

empiriska materialet och sist diskuteras studiens giltighet och etiska ställningstaganden. 

5.1 Kvalitativ fallstudie 

Syftet med studien är att belysa språkutvecklande undervisning för nyanlända teckenspråkiga 

elever i två olika gruppkonstellationer, d.v.s. ordinarie undervisning och förberedelseklass. 

Underlaget till detta examensarbete utgörs av en kvalitativ fallstudie som innefattar 

observationer kring två teckenspråkiga nyanlända elever. Enligt Martyn Denscombe (2009) är 

utgångspunkten för en fallstudie att man inriktar sig på en enda undersökningsenhet, vilket 

ger betydligt större möjligheter att gå på djupet och upptäcka saker som inte skulle blivit 

synliga vid en ytlig undersökning. Då fallstudier enligt Denscombe (2009) lämpar sig för 

studier av processer och relationer i en viss bestämd inramning har vi med utgångpunkt i 

studiens syfte kommit fram till att en fallstudie är ett relevant val av metod för denna studie. 

En djupgående studie på ett begränsat forskningsfält har genomförts på en kommunal 

grundskola i en klass med döva elever och elever med hörselnedsättning där två nyanlända 

elever ingår. Denscombe (2009) skriver vidare att fallstudier precis som i föreliggande studie 

sker i en naturlig miljö och inte studerar en konstlad situation i forskningssyfte. Den miljö 

som undersöks existerar före forskningsprojektet och fortsätter att existera efter avslutad 

undersökning (Denscombe, 2009). Sociala relationer och processer har en tendens att vara 

sammanlänkande med och ömsesidigt påverka varandra. Om man ska förstå ett fenomen är 

det nödvändigt att förstå många andra faktorer och hur de är sammanlänkade. Användning av 

många olika källor, olika typer av data och olika typer av forskningsmetoder är starka sidor i 

en fallstudie (Denscombe, 2009). I nästa avsnitt om urval och genomförande beskrivs hur vi 

gått till väga vid datainsamling och vilka forskningsmetoder som använts. 

 

5.2 Urval och genomförande  

Inför studien tog vi kontakt med rektorer på fyra av fem regionala specialskolor inom 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samt försteläraren på en kommunal 

grundskola. Kontakten skedde per e-post med en önskan om att genomföra en studie på den 

tillfrågade skolan. I utskicket beskrevs studiens syfte och innehåll samt önskat genomförande 

och förfrågan om samtycke bifogades (se bilaga 1). Efter ett par påminnelser hörde rektorerna 

av sig. Specialskola 1 hade dock inga nyanlända elever, specialskola 2 tillät inga 
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observationer, specialskola 3 hade redan tackat ja till andra studenter och kunde inte ta emot 

fler och specialskola 4 kunde ställa upp under förutsättning att studien skulle ha ett lärarfokus 

och att den inte skulle innebära observationer och videoinspelningar av elever. En kommunal 

grundskola som bedriver undervisning för döva elever och elever med hörselnedsättning var 

positiv och välkomnade oss och vi antog erbjudandet att genomföra vår fallstudie på skolan. 

Senare visade det sig att erbjudandet innebar observerationer av undervisning av två elever 

som endast befunnit sig på den aktuella skolan en kort tid. Detta föranledde oss att återigen 

undersöka möjligheten att besöka specialskola 4, den av specialskolorna som varit mest 

positiv men tidsbegränsning och det faktum att filming av elever trots ett lärarperspektiv 

skulle behövas var avgörande orsaker till att valet slutligen föll på den kommunala 

grundskolan. 

Genom försteläraren på den kommunala grundskolan erhölls samtycke från rektor och 

samtycken från de två nyanlända eleverna via personlig kontakt med deras vårdnadshavare. 

Elevernas mentor kontaktades via e-post och samtyckesbrev bifogades till övriga elever i 

klassen för vidarebefordran genom läraren. Även vårdnadshavare till övriga elever i klassen 

kontaktades eftersom observationer och filminspelning skulle ske under deras lektioner i 

ämnet hem- och konsumentkunskap där de två nyanlända eleverna deltog. Positiv respons och 

samtycke från elevernas mentor och övrig deltagande personal erhölls och även 

vårdnadshavare och elever var positiva och samtliga utom en gav sitt samtycke. Den elev som 

inte lämnat samtycke förekommer inte i videoinspelningarna.  

Tanken med val av deltagande observationer som metod var ursprungligen att studera 

ämnesinriktad undervisning under lektioner då nyanlända elever integrerades med andra 

elever. Det visade sig dock att de två nyanlända eleverna huvudsakligen fick undervisning i 

språk och omvärldskunskap i motsvarigheten till en liten förberedelseklass. Eleverna läser i 

senare skolår i en kommunal grundskola och har vid tidpunkten för vår studie knappt en halv 

termin kvar innan de lämnar grundskolan för vidare studier. Elev 2 har endast varit elev på 

skolan i tre veckor och elev 1 något halvår i två kortare perioder. Eftersom elev 1 varit i 

Sverige längst tid kan denna elev mer svenskt teckenspråk än elev 2. 

Det insamlade materialet utgörs av observationer och videoinspelningar av det språkliga 

arbetet med de två nyanlända eleverna i två olika typer av undervisningsgrupp samt 

informella intervjuer i form av samtal med lärare som undervisar eleverna. Dessa kommer att 

redogöras för mer ingående i ett kommande kapitel. Kvalitativ fallstudie som metod beskrivs i 
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det avsnitt som följer beskrivningen av genomförd pilotstudie nedan. 

 

5.3 Pilotstudie   

Som ett led i förberedelserna inför deltagande observationer och videoobservationer inom 

ramen för en kvalitativ fallstudie genomfördes en pilotstudie i en åldersintegrerad klass på vår 

egen arbetsplats. Det huvudsakliga syftet med pilotstudien var att försäkra oss om att den 

tekniska delen skulle fungera väl. Detta innebär att vi ville bekanta oss med den tekniska 

utrustningen, lära oss att överföra film till våra datorer och kontrollera att kvalitén på filmen 

var tillräckligt god. Vi fick också chansen att prova på att transkribera och analysera en del 

filmmaterial för att skaffa oss en vana inför transkribering och analys av filmmaterial till 

studien. 

Vi observerade en lektion där eleverna var indelade i tre grupper. Interaktionen i två av 

grupperna spelades in på film, där vi använde en kamera per grupp. Vår ursprungliga tanke 

var att använda två filmkameror samtidigt för att kunna fånga fler informanter utifrån rätt 

vinkel på bild men våra erfarenheter utifrån pilotstudien ledde till ett beslut om att endast 

använda en filmkamera i taget då vi skulle observera en liten grupp elever. Fördelen var att vi 

då hade en filmkamera i reserv och kunde växla mellan kamerorna. Pilotstudien gav 

möjligheter att upptäcka detaljer i vårt upplägg som kunde behöva justeras. Under 

genomförandet av pilotstudien provade vi att använda och utvärdera det observationsschema 

vi sammanställt. Vi gjorde inga justeringar i observationsschemat utifrån erfarenheterna från 

pilotstudien. Materialet från pilotstudien används inte i studiens resultat. 

 

5.4 Deltagande observationer 

Observation innebär enligt Pål Repstad (2007) studier av människor i deras naturliga miljö 

och hur de uppför sig i bestämda situationer. Ett stort värde i observationer är enligt Repstad 

(2007) att forskaren ges direkt tillträde till socialt samspel och sociala processer till skillnad 

från intervjuundersökningar och textanalyser som enbart kan ge indirekt information och 

andrahandskunskap om det studerade. Observationer ger tillgång till autentiska och naturliga 

miljöer. Inom ramarna för studien genomfördes deltagande observationer av första ordningen, 

vilket innebär att vi som utomstående observerar en undervisningssituation. Genom att göra 

observationer av första ordningen kan vi vara säkra på att kvaliteten i observationerna blir 
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högre då full uppmärksamhet ges åt en uppgift (Bjørndal, 2005). En fördel med att anta en roll 

som deltagande observatörer är enligt Denscombe (2014) att deltagarna gett sitt samtycke. 

Denscombe (2014) betonar också vikten av den naturliga miljön, som under observationerna 

är så ostörd som möjligt vilket ger möjligheter att iaktta skeenden som framträder på ett 

normalt sätt. En diskret placering som samtidigt tillåter en överblick över handlingar och 

skeenden i den observerade situationen samt undvikande av interaktion från observatörens 

sida menar Denscombe (2014) är viktiga faktorer vid deltagande observationer.  

I studien genomfördes observationer vid åtta lektionstillfällen under en två veckor lång 

period. Undervisningen kring två nyanlända elever har observerats, dels i förberedelseklass 

vid lektioner i ämnena svenska, teckenspråk och SO och dels under ordinarie lektioner i 

ämnet hem-och konsumentkunskap. Vid de deltagande observationerna spelades lektionerna 

in på film vid alla tillfällen utom två. Cato R.P. Bjørndal  (2005) ger flera förslag på 

observationsscheman och det schema vi valde att använda visas i bilaga 3. Innan 

observationerna tar sin början bör man ställa sig frågan om hur pass avgränsat fokus för 

observationerna ska vara. Enligt Bjørndal (2005) skall ett viktigt val först göras:  

- Struktur av observationerna – ska allt observeras eller ska de begränsas? 

- Fokus – vad ska man fokusera på?   

Hur pass strukturerad man är får konsekvenser under observationernas genomförande. Vi 

valde att genomföra observationer med ett strukturerat och avgränsat fokus. Syftet är att få så 

noggranna observationer som möjligt och detta kräver att man inriktar sig på ett eller ett fåtal 

områden som är av särskilt intresse (Bjørndal, 2005). Observationsschemat hjälpte oss att 

hålla reda på deltagande personer, vad som sades och vad som skedde (se bilaga 3). Vi hade 

hela tiden vårt syfte och våra frågeställningar i åtanke. I direkt anslutning till varje genomförd 

lektion renskrev vi våra fältanteckningar. Dessa har sedan använts som komplement till 

transkriptionerna av videoinspelningar vilka beskrivs i nedanstående avsnitt. 

5.4.1 Videoobservationer  

Simultant med de deltagande observationerna används i studien videoobservationer. 

Videoobservationer har fördelen att de ger möjlighet att granska det inspelade materialet 

ingående samt gå tillbaka och studera samma sekvens flertalet gånger (Bjørndal, 2005). Då 

teckenspråket är centralt i denna studie har videoobservationerna varit en ovärderlig hjälp för 

att fånga interaktion och kommunikation. Eftersom vi var två observatörer under alla lektioner 
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i studien kunde en av oss ansvara för filmkameran medan den andra fokuserade på vad som 

skedde i undervisningen och förde anteckningar. Vid det första lektionstillfället med de två 

nyanlända eleverna valde vi att inte filma, dels då utrymmet i lokalen försvårade detta och 

dels för att ge eleverna en chans att vänja sig vid vår närvaro. Vid ett annat 

observationstillfälle, på en lektion i ämnet svenska, var klassläraren i den ordinarie klassen 

sjuk och de nyanlända elevernas mentor fick överta lektionen och undervisade både den 

ordinarie klassen och de nyanlända eleverna vilket inte gjorde det lämpligt att filma. Vid 

dessa två tillfällen förde vi båda fältanteckningar. Det insamlade materialet består av ungefär 

5,5 timmar inspelad lektionstid. Så snart som möjligt efter varje videoinspelning 

transkriberades innehållet. Kommunikationen på teckenspråk skrevs ned och därefter 

översattes materialet till korrekta svenska meningar för att underlätta läsarens förståelse. Det 

relevanta i studien har varit helheten och innebörden i undervisningspersonalens yttranden 

och på vilka sätt de ger de nyanlända eleverna språkligt stöd. Att skillnader i grammatik och 

syntax mellan det svenska teckenspråket och det svenska språket gått förlorade i 

översättningsprocessen har inte ansetts viktiga för studien. Enligt Bjørndal (2005) finns även 

andra fördelar med inspelat filmmaterial vid analysarbete, bl.a. att kunna registrera detaljer 

som observatören inte varit medveten om vid observationerna, speciellt vad gäller samspelet 

mellan verbal och icke-verbal kommunikation. Genom att se på inspelningarna har vi under 

bearbetningen och analysen av materialet kunnat reflektera och förhålla oss till innehållet. Vi 

har flertalet gånger gått igenom de transkriberade texterna och valt ut relevanta delar för 

fördjupad analys. Under analysarbetet har olika teman identifierats kring vilka vi presenterar 

resultatet. Materialet från deltagande observationer och videoobservationer har kompletterats 

med resultat från informella intervjuer. 

 

5.5 Informella intervjuer 

Observationer kan enligt Denscombe (2009) kombineras med intervjuer, s.k. 

metodtriangulering, vilket innebär att forskaren använder olika tillvägagångssätt i syfte att 

göra det möjligt för forskaren att se saker och ting ur olika perspektiv (Denscombe, 2009). De 

deltagande observationerna i studien har kompletterats med informella intervjuer i form av 

samtal med lärare som undervisar de nyanlända eleverna. Samtal som spontant växer fram 

under processen med datainsamling och dataproduktion är enligt Birgitta Kullberg (2014) den 

vanligaste typen av intervju. Intervjun går ut på att intervjuaren följer informanterna och låter 

sig ledas av deras talade innehåll i frågandet på ett så naturligt sätt som möjligt. Genom 
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informella intervjuer, en form av samtal, med lärare kring de nyanlända eleverna har vi fått 

tillgång till bakgrundsinformation om eleverna och fått omständigheter och förutsättningar 

kring deras skolvardag förklarade för oss. Vi fick också del av lärarnas syn på undervisningen 

av de nyanlända eleverna och organisationen kring denna. Genom samtalen kunde vi få ett 

komplement till pågående och genomförda observationer för en fullständig helhetsbild. En del 

av samtalen skedde en dag då de två nyanlända eleverna hade oplanerad frånvaro från skolan, 

och övriga samtal korta stunder före och efter många av de lektioner vi deltog i. Svårigheterna 

med informella samtal är enligt Kullberg (2014) att befinna sig på rätt plats och tillfälle samt 

ha de rätta frågorna. Det har ibland varit svårt att få möjlighet till samtalstid med elevernas 

lärare, då de även undervisar andra klasser. Då det under vårt arbete med transkriberingar och 

analys uppstått oklarheter har vi kunnat få förtydliganden av de nyanlända elevernas mentor 

via mailkontakt. Dock har inget nytt material tillkommit studien genom denna kontakt.  

 

5.6 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

Enligt Bogdan och Biklen refererade av Fejes och Thornberg (2015) definieras dataanalys i 

kvalitativ forskning som en process i vilken forskaren gör en systematisk undersökning av sitt 

datamaterial genom aktivt arbete med data, nedbrytning till hanterbara enheter, kodning och 

sökning efter mönster för att på så sätt komma fram till ett resultat. Eftersom vårt 

examensarbete är en kvalitativ fallstudie har datainsamlingen bestått av deltagande 

observationer, fältanteckningar, videoinspelningar samt informella intervjuer (samtal). Enligt 

Bjørndal (2005) innebär analys att man lägger fokus på något och förbiser något annat, då 

man omöjligt kan analysera allt, vilket innebär ett medvetet val av faktorer som upplevs vara 

relevanta för studien och som utgör utgångspunkt för klassificering av olika typer av frågor. 

Denscombe (2009) skriver om tolkningsprocessens fyra olika uppgifter: datakodning, 

kategorisering av koder, identifiering av teman och samband bland koder och kategorier samt 

utveckling av begrepp. Analysarbetet tog sin början i renskrivning av fältanteckningar efter 

varje observationstillfälle. Efter avslutade videoobservationer överfördes filmmaterialet till 

dator för transkribering från teckenspråk till skriven svenska. Under transkriberingen av 

filmmaterialet tittade vi igenom filmsekvenserna flertalet gånger för att försäkra oss om att det 

tecknade innehållet i filmsekvenserna uppfattats korrekt. När filmmaterialet transkriberats 

klart sparades det på USB för säker förvaring. Enligt Denscombe (2009) måste en reducering 

av koder, kategorier och teman ske, eftersom de i början är för många för att användas i en 

analys. Därefter tittade vi igenom våra renskrivna fältanteckningar och jämförde dem med 
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filmerna för att finna återkommande teman. Vi lade ut papperen på golvet för att få en bättre 

överblick och markerade återkommande teman genom att sätta på olikfärgade post it-lappar. 

Efter ett flertal bearbetningar av transkriptioner och fältanteckningar har två huvudkategorier 

framträtt: undervisning i förberedelseklassen och undervisning i ordinarie klass och under de 

två kategorierna har tre huvudteman framträtt, visuellt stöd, övrigt språkligt stöd och 

förtydligande av språk samt teckenspråk som medierande verktyg i undervisningen.  

 

5.7 Studiens giltighet  

Inom all forskning ställs krav på att genomförandet visar god kompetens och hög kvalitet. En 

kvalitativ studie måste verifieras för att vara trovärdig och studiens kvalitet hänger på att man 

genomför en noggrann och systematisk kvalitativ studie med en kritisk analys. Resultat och 

slutsatser ska formuleras på ett tydligt sätt och förankras i empirin (Fejes & Thornberg, 2015). 

Trovärdigheten måste säkras inom alla typer av forskning och Denscombe (2009) beskriver 

fyra kriterier för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning: validitet, tillförlitlighet 

(reliabilitet), generaliserbarhet och objektivitet.  

Begreppet validitet handlar om noggrannhet och precision i hanteringen av datamaterial samt 

lämpligheten i data, d.v.s. att de data som samlats in ger svar på forskningsfrågorna i vår 

studie (Denscombe, 2009). Syfte och frågeställningar utgör grund för studien. Genom att 

kombinera deltagande observationer och videoobservationer med informella intervjuer har 

både empiri och bakgrundsinformation erhållits vilket sammantaget har skapat en värdefull 

helhetsbild. För att underlätta analysen av datamaterialet har videoobservationerna 

transkriberats. Fältanteckningar och anteckningar från informella intervjuer har renskrivits. Vi 

har behandlat all data med noggrannhet, gått igenom den i flera olika steg och kontinuerligt 

återkommit till vårt syfte och våra frågeställningar för att försäkra oss om att utvalda delar av 

det empiriska materialet korrelerar väl med dessa. 

Tillförlitlighet (reliabilitet) handlar om att man har varit noggrann och systematisk under hela 

forskningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2015). Denscombe (2009) lyfter betydelsen av en 

tydlig redogörelse för metoder, analys och resultat så att de leder fram till slutsatser som är 

relevanta för studien. Vi har i vår studie noggrant beskrivit hur studien gått till och hur 

datamaterialet analyserats. Genom att vara två forskare har vi också kunnat inta ett 

gemensamt kritiskt förhållningssätt till studien genom att utbyta tankar kring reflektioner och 

tolkningar av resultatet.  
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Generaliserbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan appliceras på andra 

undersökningsområden som inte ingått i studien (Fejes & Thornberg, 2015). Denscombe 

(2009) ställer frågan ”Hur går det att generalisera med utgångspunkt i ett så litet antal?” 

(s.382) och menar att kvalitativ forskning tenderar att basera sig på studier av ett litet antal 

fall, som i vår studie. Syftet med denna studie är att belysa språkutvecklande undervisning för 

teckenspråkiga nyanlända elever, d.v.s. döva elever och elever med hörselnedsättning. Genom 

våra frågeställningar söker vi svar på frågor kring genomförande av språkutvecklande 

undervisning, olika typer av språkligt stöd samt teckenspråkets roll i undervisning av 

teckenspråkiga nyanlända elever. Studiens resultat är beroende av elevunderlag och metoder 

vilka kan variera från skola till skola. Dock bedömer vi att man skulle ha kunnat komma fram 

till samma slutsats om man gjort en likartad studie i en annan skola som bedriver 

undervisning för döva elever och elever med hörselnedsättning, t.ex. en regional specialskola.  

Objektivitet innebär att man intar en viss distans till det empiriska materialet (Fejes & 

Thornberg, 2015). Genom att förhålla sig objektiv kan forskningen förbli opartisk och neutral 

när det gäller inverkan på resultatet (Denscombe, 2009). Vi är medvetna om svårigheten att 

förhålla oss helt objektiva då vi är färgade av våra egna erfarenheter av undervisning av döva 

elever och elever med hörselnedsättning. Eleverna på den skola där studien är genomförd är 

dock obekanta för oss liksom deltagande lärare. För att bibehålla objektiviteten har vi gått in i 

studien med öppet sinne och gjort vårt yttersta för att bortse från egna erfarenheter. Genom 

videoinspelningar och genom att hålla oss till ett observationsschema under deltagande 

observationer har en mängd insamlad data erhållits utan att riskera att påverka 

datainsamlingen. Vid bearbetning och analys av det empiriska materialet har vi 

återkommande påmint varandra och reflekterat kring hur erfarenheter och fördomar kunde 

tänkas sätta spår i våra tankar och slutsatser utifrån materialet. Vi har ansträngt oss för att 

distansera oss och ställa oss så opartiska som möjligt, men är medvetna om att det trots alla 

försök till objektivitet under analysarbetet kan ha varit svårt att uppnå full objektivitet i 

studien. 

5.8 Etiska ställningstaganden 

Vid en studies genomförande ska Vetenskapsrådets (2015) fyra forskningsetiska principer 

följas: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om syftet med studien. Vi 

har skriftligen i förväg med hjälp av mellanhänder på den aktuella skolan informerat 
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deltagande undervisningspersonal om studiens syfte. De två nyanlända eleverna samt de 

elever som deltar i lektionerna i ämnet hem- och konsumentkunskap och deras 

vårdnadshavare delgavs också information. På plats på den aktuella skolan för studiens 

genomförande gavs både de två nyanlända eleverna och övriga elever muntligen förtydligande 

information. Gällande samtyckeskravet inhämtade vi först samtycke från rektor genom 

skolans förstelärare. Därefter erhöll vi till följd av vår skriftliga information samtycken från 

den deltagande undervisningspersonalen. Försteläraren hjälpte till att ordna samtycken från de 

nyanlända eleverna och deras vårdnadshavare med hjälp av språktolk. De nyanlända elevernas 

mentor skickade hem blanketter till de elever som är närvarande under de lektioner då vi 

genomför våra observationer. I brevet fanns information om forskningsetiska principer och att 

eleverna har rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande i studien (se bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet innebär att personer som deltar i en undersökning ska garanteras 

anonymitet, vilket innebär att skola, personal och elever i studien är avidentifierade. 

Danielsson (2013) nämner som viktig forskningsetisk aspekt det faktum att personer som är 

döva eller har en hörselnedsättning utgör en liten grupp vilket innebär en risk för igenkänning 

trots avidentifiering. Eleverna i studien har avidentifierats genom att de benämns elev 1 och 

elev 2. För övriga elever används den gemensamma benämningen elever och personal 

benämns antingen vid deras respektive yrkestitel eller som undervisningspersonal. Varken 

deltagarnas namn, exakt ålder eller kön finns beskrivet. Fältanteckningar, filmer från 

videoobservationer och transkriberingar har sparats på USB och på hårddisk och förvarats på 

ett sätt att endast vi haft tillgång till dem. Efter godkänt arbete kommer fältanteckningar, 

filmer och transkriberingar att raderas och förstöras. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 

insamlade för forskningsändamål inte får användas för icke-vetenskapliga syften. Vårt 

examensarbete kommer endast att vara tillgängligt på databasen DiVa och SPSM:s hemsida.  

 

6. Resultat 

I detta examensarbete står språkutvecklande undervisning för nyanlända teckenspråkiga 

elever i fokus. Att eleverna är teckenspråkiga innebär i studien att de främst kommunicerar på 

teckenspråk, både det svenska teckenspråket och ASL-influerat teckenspråk. När vi skriver 

skola för döva menar vi en skola för döva elever i ett annat land. En specialskola är en statlig 

skola i Sverige för döva elever och elever med hörselnedsättning. Denna fallstudie vill lyfta 

olika sätt att stötta språkutvecklingen för gruppen nyanlända elever som är döva eller har en 

hörselnedsättning. I detta kapitel redovisas resultatet av föreliggande studie där två 
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teckenspråkiga elever i senare skolår följts dels vid enskild undervisning i förberedelseklass 

och dels under deras deltagande i ordinarie undervisning i ämnet hem- och 

konsumentkunskap. Vid informella intervjuer, deltagande observationer och analys av 

videoobservationer har följande frågeställningar utgjort utgångspunkt: 

 Hur kan språkutvecklande undervisning för teckenspråkiga nyanlända elever 

genomföras? 

 Vilka former av språkligt stöd under lektionstid får teckenspråkiga nyanlända elever 

tillgång till? 

 Vilken roll spelar svenskt teckenspråk som stöttande och medierande verktyg i 

undervisning av teckenspråkiga nyanlända elever?  

Studiens huvudsakliga fokus ligger på befintliga språkutvecklande faktorer i undervisningen, 

främst i det svenska teckenspråket. Det har dock varken varit möjligt eller önskvärt att helt 

särskilja kommunikation och stöd på teckenspråk från användande av skrift då användandet 

av de båda språken sker parallellt och växelvis. Språken kompletterar varandra i undervisning 

av de nyanlända eleverna och skriven svenska fungerar ibland som stöd för kommunikation 

på teckenspråk. I avsnittet Så här har vi det – samtal med lärare presenteras inledningsvis 

resultat från samtal med de nyanlända elevernas lärare, s.k. informella intervjuer. Resultatet 

från samtalen besvarar huvudsakligen den första frågeställningen, hur språkutvecklande 

undervisning för teckenspråkiga nyanlända elever kan genomföras. Transkriptionsnyckel och 

beteckningar utgör nästa avsnitt och visar hur vi presenterar citat ur transkriberat material 

samt hur vi valt att benämna de respondenter som deltar i studien. Därefter följer rubriken 

Undervisning i förberedelseklass där resultatet från de lektioner då de två nyanlända eleverna 

undervisas tillsammans åtskilda från andra elever presenteras. Slutligen redogörs för resultat 

från observationer under de lektioner då de två nyanlända eleverna integreras med andra 

elever under rubriken Ordinarie undervisning. 

 

6.1 Så här har vi det – samtal med lärare 

Informationen under denna rubrik har kommit oss till del genom samtal med två av de 

nyanlända elevernas lärare och syftar till att ge en bakgrundsbild kring eleverna och deras 

undervisningssituation. Bakgrundsinformationen i denna studie utgörs av berättad information 

i form av informanternas beskrivningar vilka kan vara färgade av deras syn och därmed inte 

kan sägas motsvara ren fakta. Fokus ligger i undervisningen av de två nyanlända eleverna i 
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studien på ämnena teckenspråk, svenska och SO. Båda eleverna har sitt ursprung i samma 

land i mellanöstern och har teckenspråk som modersmål. De har tidigare fått undervisning i 

skolor för döva och en av eleverna har under flera års tid bott och fått delar av sin skolgång i 

ett annat närliggande land vilket förklarar att det finns skillnader mellan elevernas 

teckenspråk. Båda elevernas teckenspråk är influerat av amerikanskt teckenspråk, ASL. Båda 

eleverna kom till Sverige 2014 och en av eleverna kom till den aktuella skolan i september 

2015 medan den andra eleven började sin skolgång där tre veckor före studiens början.  

De nyanlända eleverna i studien läser enligt ett timplaneanpassat schema och följer därmed 

inte samma schema som eleverna i den ordinarie klassen. Dock deltar de två nyanlända 

eleverna enligt schemat i ordinarie undervisning i ett antal praktiska ämnen. Fler timmar 

satsas på språken svenska och svenskt teckenspråk samt lektioner i SO där fokus ligger på 

vardagsnära kunskaper på elevernas nya språk, svenska och svenskt teckenspråk samt 

omvärldskunskaper. Vi har fått ta del av material i elevernas pärmar samt övrigt material som 

används i undervisningen av nyanlända elever. Två olika resurspersoner genomför lektionerna 

i SO enligt instruktioner och material från elevernas mentor men endast en av 

resurspersonerna deltar i studien. Innehållet i SO-lektionerna är omvärldskunskap och vissa av 

dessa lektioner sker utanför skolans lokaler i omgivningarna. Undervisningen i ämnet 

teckenspråk på den kommunala grundskola där vi genomfört vår studie följer kursplanen i 

teckenspråk för hörande inom ramen för elevens val samt plockar delar av innehållet ur 

specialskolans kursplan i teckenspråk. Innehållet i lektionerna i ämnet hem- och 

konsumentkunskap är normalt av praktisk karaktär vart annat tillfälle medan varannan lektion 

har teoretiskt innehåll. Dock har båda de lektioner då vi observerar ämnet hem- och 

konsumentkunskap ett praktiskt innehåll eftersom läraren varit frånvarande under flera 

lektioner i rad och eleverna därför gått miste om den praktiska delen.  

Den lärare som har huvudansvaret för de två nyanlända eleverna i vår studie har tidigare 

undervisat andra nyanlända elever i ett eget klassrum med god tillgång på visuellt material 

och uttrycker frustration över att i dagsläget inte ha tillgång till ett fast klassrum med en god 

visuell miljö. Det klassrum där nyanlända elever tidigare undervisats har övertagits av en 

annan klass då skolan inte hade nyanlända elever vid höstterminens start. När skolan tar emot 

de två nyanlända elever som deltar i studien saknas ett klassrum anpassat till deras behov och 

istället får förberedelseklassen arbeta på olika platser beroende på var det finns ett ledigt rum.  
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6.2 Transkriptionsnyckel och beteckningar  

För att tydliggöra innehållet för läsaren redovisas resultatet huvudsakligen i löpande text. Vi 

har valt att redovisa de delar av lektionerna som har relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. Avsikten är att illustrera hur undervisningen är upplagd och vilka former av 

språkligt stöd som förekommer. Vi vill också visa hur lärare använder svenskt teckenspråk 

som medierande verktyg samt vilka olika språkliga modaliteter som kommer till användning. 

För att besvara frågeställningarna har vi valt att redovisa utdrag av lektioner i 

förberedelseklass samt delar av lektioner i ordinarie undervisning. De sekvenser som ansetts 

vara mest intressanta exemplifieras genom transkriberade citat. För att underlätta läsningen av 

de transkriberade exemplen i excerpter har den transkriptionsnyckel som visas på nästa sida 

använts. 

Symbol Betydelse 

VERSALER Något uttrycks på svenskt teckenspråk. 

Exempel: VAD HÄNDER OM MAN 

GLÖMMER? 

V-E-R-S-A-L-E-R Svenskt handalfabet. 

Exempel: O-R-A-N-G-E 

Courier New Talad svenska med teckenstöd, TSS. 

Exempel: Jag har köpt lite stark 

ost. 

C-O-U-R-I-E-R N-E-W Handalfabetsbokstavering under yttrande på 

talad svenska med teckenstöd.  

Exempel: L-A-G-R-A-D 

(Times New Roman) Beskrivningar av respondenternas 

handlingar, t.ex. upprepningar, gester, 

pekningar, skrivande, förflyttningar etc. 

Exempel: (pekar mot kylskåpet) 

R Resursperson 

 

För att undvika att avslöja könstillhörighet benämns de två nyanlända eleverna elev 1 och elev 

2. Beteckningen lärare används i studien för samtliga lärare. De tre deltagande lärarna 

undervisar konsekvent i ett och samma ämne. Alla lektioner i ämnet svenska leds av elevernas 
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mentor, en teckenspråkslärare undervisar de två nyanlända eleverna under båda lektionerna i 

ämnet teckenspråk och en tredje lärare möter eleverna i ämnet hem- och konsumentkunskap. 

Vi anser det inte vara viktigt att göra tydlig skillnad mellan lärare vilket är anledningen till att 

vi valt att använda beteckningen lärare för samtliga lärare i studien. Den resursperson som 

deltar i studien har i citaten från transkriberingarna fått förkortningen R. Resurspersonen 

fungerar som språklig resurs för de två nyanlända eleverna under ordinarie lektioner i ämnet 

hem- och konsumentkunskap samt leder i studien en lektion i ämnet SO i förberedelseklassen. 

Resultat från samtlig undervisning i förberedelseklass och de språkutvecklande aspekter vi 

uppmärksammat i denna undervisningsform presenteras i nedanstående avsnitt. 

 

6.3 Undervisning i förberedelseklass 

Undervisning i förberedelseklass innebär i vår studie att de två nyanlända eleverna arbetar 

tillsammans med en lärare eller resursperson med en planering som avviker från övriga 

klassens. Lektioner i ämnena teckenspråk, svenska och SO har denna struktur. Samtlig 

undervisningspersonal under lektionerna i förberedelseklassen har mycket goda kunskaper i 

svenskt teckenspråk. När eleverna har lektioner i ämnet teckenspråk följer de skolans 

teckenspråkslärare till ett litet konferensrum. Vid lektioner i ämnena svenska och SO är 

eleverna rent fysiskt integrerade med sina klasskamrater men sitter vid ett eget bord i samma 

rum, avskilt från övriga elever. Samverkan mellan elevgrupperna förekommer inte under 

dessa lektioner och i vårt material är interaktion mellan förberedelseklassen och övriga elever 

ytterst ovanlig, det gäller både spontan kontakt mellan eleverna och lärarinitierad interaktion 

inom ramarna för undervisningen. Vi har heller inte kunnat se samverkan mellan lärarna i de 

olika grupperna eller gemensam planering av undervisning. De två nyanlända eleverna i 

studien har en god kommunikation med varandra och god förståelse av varandras teckenspråk 

trots att deras teckenspråk inte är identiska till följd av skolgång i olika länder. Auditiva 

störningar förekommer då undervisningen i den ordinarie klassen sker på talad svenska. De 

nyanlända eleverna undervisas ofta av en lärare men under lektionen i SO arbetar eleverna 

tillsammans med en resursperson utan lärarutbildning efter instruktioner från elevernas 

mentor. Fokus ligger i ämnet SO på att ge de två nyanlända eleverna omvärldskunskaper på 

de båda nya språken, svenska och svenskt teckenspråk. 

6.3.1 Visuellt stöd i form av bilder, artefakter och gester 

Visuellt stöd förekommer under alla lektioner i förberedelseklassen för att förstärka ord och 
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tecken. Whiteboard används under alla observerade lektioner som ett sätt att ge eleverna 

visuellt stöd. Stödord, enkla ritade bilder och uppsatta utskrifter används som utgångspunkt 

för samtal på teckenspråk. Lärarna pekar ofta på ord och bilder på whiteboard under pågående 

samtal på teckenspråk. Läraren i ämnet teckenspråk använder sig av möjligheten att visa 

bilder via Google på en stor bildskärm som finns tillgänglig i rummet. Ett exempel på detta är 

när läraren stoppar en film där tecknet för mygga förekommer och googlar en bild på en 

mygga som suger blod i syfte att visa hur en mygga ser ut. Vid ett annat tillfälle googlar 

samma lärare bilder på våfflor då de nyanlända elevernas mentor hade bett att hen skulle 

förbereda eleverna inför lektion i ämnet hem- och konsumentkunskap senare samma dag. 

Under en kort genomgång visar läraren två olika tecken för våffla och förklarar att olika 

personer använder olika tecken men att betydelsen är densamma.  

  

Bild 1 Färgernas begynnelsebokstäver Bild 2 Många olika färger 

 

Bilderna ovan är från en annan lektion, lektionen i ämnet SO, där resurspersonen med hjälp av 

bilder i elevernas arbetsblad förklarar utföranden av olika tecken för färgerna på svenskt 

teckenspråk. Under denna lektion utgörs det visuella stödet bland annat av färgprickar (se bild 

1 ovan) och bilder innehållande många olika färger (se bild 2). Arbetsbladen är hämtade ur ett 

material för nyanlända elever, Framåt A. Eleverna diskuterar tillsammans med resurspersonen 

kring vilka färger som förekommer på bilden. För att förstärka ordförståelsen i interaktionen 

om färger används artefakter som när resurspersonen pekar på den grå färgen på en 

häftapparat. Därefter visar eleverna sina modersmåls tecken för färgerna. När läraren i ämnet 

svenska ska förklara det svenska tecknet för hund visualiserar hen bilden av en hund genom 

att låta en tröja föreställa hunden. Läraren lägger bilden på hunden på tröjan och lägger tröjan 

på golvet. Läraren slår sedan handen mot benet, vilket är tecknet för hund och förklarar 

bakgrunden till tecknet. 
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En konversation under en lektion i ämnet svenska innehåller en mängd olika typer av stöd och 

utgör exempel på hur olika sorters stöd används som komplement till varandra. Syftet är att 

eleverna ska lära sig uttrycket ”vill du ha?”, ord tecknas, bokstaveras samt skrivs och ritas på 

whiteboard. Upprepningar sker ofta, främst av lärare men även elever, både spontant och efter 

lärarens uppmaning. Visualisering av uttrycket ”vill du ha” sker först via tydliggörande 

teckenspråk och att läraren ritar en kaffemugg och en mugg med tepåse och därefter genom 

användande av plastmuggar och slutligen muggar med kaffe respektive en tepåse för extra 

tydligt och verklighetstroget visuellt stöd. Läraren uttalar också orden, först utan tecken och 

sedan med tecken. Tydlig mimik används för att markera skillnaden mellan fråga och 

påstående. 

 

6.3.2 Undervisningspersonal förtydligar språket på olika sätt  

Undervisningen i förberedelseklass sker huvudsakligen på svenskt teckenspråk. Eftersom 

teckenspråket är ett visuellt språk är det relativt lätt att förstå varandra med hjälp av 

anpassningar i språket trots att elever och undervisningspersonal har olika modersmål. Lärare 

och resursperson förtydligar, upprepar och förklarar för eleverna genom att använda svenskt 

teckenspråk, kroppsspråk, internationellt teckenspråk, tecken på ASL och artikulation på 

engelska. Även korrigering är en form av stöttning som bland annat förekommer flera gånger 

under lektionen i ämnet SO. Detta sker när eleverna blandar ihop svenska bokstäver med 

bokstäverna i ASL eller när de använder tecken på sina respektive modersmål istället för 

svenska tecken som i exemplet nedan: 

Elev 2: VIT (tecknar på sitt modersmål – motsvarar tecknet för ljus) 

(Resurspersonen rättar elev 2 och visar det svenska tecknet för vit) VIT 

Elev 1: VIT, VIT  

Elev 1: VIT (tecknar på sitt modersmål - motsvarar tecknet för farlig) 

 

Bild 3 Blommor i olika färger 
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Ett annat exempel på korrigering från samma lektion är hämtat ur en sekvens där elev 2 stakar 

sig fram ord för ord och tecknar fel på några av orden i den första meningen på bilden på 

föregående sida (bild 3). Nedanstående transkription innehåller två korrigeringar då en av de 

nyanlända eleverna tecknar en mening från ett av arbetsbladen. Elev 2 utför tecknet för ser 

med en felaktig rörelse och resurspersonen visar det korrekta utförandet. Inte heller tecknet 

för siffran en tecknas korrekt av elev 2 vilket leder till en ny korrigering.  

Elev 2: JAG…SER...(tecknar se nedåtriktat istället för framåtriktat)  

R: SER (gör tecknet för se framåtriktat)  

Elev 2: EN (tecknar motsvarande ensam i stället för att hålla fingret stilla)  

R: EN (visar siffran 1, håller fingret stilla)  

Elev 2: …VIT…OCH…GUL…BLOMMA 

R: (tummen upp) 

De lärare som undervisar de nyanlända eleverna i förberedelseklassen känner till en del tecken 

på ASL (amerikanskt teckenspråk) och utnyttjar sina kunskaper. Ett exempel på detta är att 

läraren i ämnet teckenspråk tecknar understand på ASL upprepade gånger då hen förklarar 

den roliga historien om myggan som flyger snett eftersom hörapparaten är tung. Ett annat 

exempel är när resurspersonen under en lektion i ämnet SO tecknar same på ASL. En sekvens 

då förberedelseklassen använder kort med bilder på olika djur och engelska ord för djuren 

innehåller många språkliga jämförelser. Läraren visar djurbilderna ett i taget, 

handalfabetsbokstaverar djurnamnet på ASL och frågar eleverna hur djuret tecknas på deras 

modersmål. Eleverna visar både bokstavering och tecken på sina modersmål och gör 

jämförelser mellan det svenska teckenspråket och sina modersmål, både i form av tecken och 

handalfabetsbokstavering. Då läraren och eleverna diskuterar kring tecknet för björn är de 

båda eleverna inte överens om tecknet, de tecknar på två olika sätt på sina modersmål. Även 

arabiska i skrift förekommer under deras diskussion på teckenspråk då de båda eleverna inte 

är överens om hur ordet björn skrivs.   

Lärarna använder mimik, kroppsspråk och ansiktsuttryck när de vill förtydliga frågor och 

betona något. Kroppsspråk används exempelvis i återberättandet av en rolig historia om en 

mygga med hörapparat ur filmen ”Nu vet jag!” som riktar sig till yngre barn men används till 

de nyanlända eleverna som befinner sig i början av sitt tillägnande av det svenska 

teckenspråket. En intressant sekvens i filmen är då läraren kontrollerar om eleverna uppfattat 

poängen och återberättar historien med möjlighet att anpassa språket då eleverna inte hade 
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uppfattat den i filmen. Läraren använder tydliggörande teckenspråk och upprepningar genom 

att luta överkroppen och vifta med händerna. Hen visar att myggan sätter på sig hörapparaten 

för att höra bättre och hörapparaten är tung och därför flyger myggan snett. Elev 1 visar då att 

hen uppfattat lärarens förtydligande av historien och blir ombedd att återberätta historien för 

elev 2. Återgivandet stämmer inte helt med ursprungshistorien, då elev 1 berättar att när 

myggan har hörapparaten på är det för att höra. Poängen med historien är att hörapparaten är 

stor i förhållande till myggans storlek vilket orsakar att den flyger snett och tungt. Även 

upprepningar av tecken och sekvenser förekommer frekvent i studien som ett sätt att använda 

språket stöttande. I följande avsnitt fokuseras specifikt betydelsen av användande av det 

svenska teckenspråket som medierande redskap i undervisningen.  

6.3.3 Det svenska teckenspråket som medierande redskap i undervisningen 

Undervisningen i förberedelseklass sker huvudsakligen på svenskt teckenspråk. Eftersom 

teckenspråket är ett visuellt språk är det relativt lätt att förstå varandra med hjälp av 

anpassningar i språket trots att elever och undervisningspersonal har olika modersmål. 

Teckenspråket har en stark roll som stöttande medel i det insamlade materialet och fungerar 

som ett medierande redskap. Teckenspråket anpassas på många olika sätt för att 

kommunikationen med de två nyanlända eleverna ska fungera och för att förklaringar ska 

kunna ges så att eleverna uppfattar samt som stöd för deras lärande.  

Stöttning genom teckenspråk förekommer både från lärare och från en av de nyanlända 

eleverna till den andra. Oftast är det elev 2 som vistats kortare tid i Sverige än elev 1 som 

vänder sig till elev 1 för att få förklarat för sig vad läraren, och även andra, säger. Vid ett 

tillfälle är dock elev 1 osäker på hur man bokstaverar kaffe och får hjälp av elev 2 samtidigt 

som läraren uttalar ordet. Stöttning handlar om att de nyanlända eleverna ska hänga med, t.ex. 

i ordinarie undervisning. 

Förtydliganden genom teckenspråket kan också handla om att förklara så att eleverna förstår 

något specifikt, tex. då resurspersonen förtydligar tecknet för orange i exemplet nedan och 

jämför med färgen på en apelsin:  

R: O-R-A-N-G-E  

R: ORANGE (visar tecknet för färgen orange) 

Resurspersonen visar därefter hur en apelsin ätes och talar om att orange är den färg som 

apelsiner har. 
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I samtliga ämnen i förberedelseklassen sker arbetet med språken svenska och svenskt 

teckenspråk parallellt. Användande av handalfabetsbokstavering förekommer ofta, både då 

tecken saknas, t.ex. vid egennamn, och då läraren vill synliggöra det svenska ordet.  

6.3.4 Sammanfattning av resultat från observationer i förberedelseklass 

I denna studie innebär undervisning i förberedelseklass att de två eleverna undervisas enskilt 

enligt en planering som avviker från övriga klassens. Vi har följt ett antal lektioner i ämnena 

teckenspråk, svenska och SO som har denna struktur. Olika slag av samverkan mellan 

eleverna och mellan lärarna är sällsynt i vår studie. Det svenska teckenspråket används som 

medierande redskap och anpassas för att eleverna ska hänga med i kommunikation samtidigt 

som de utvecklar sina språkliga kunskaper. Även visuellt stöd genom användande av bilder 

och artefakter är rikligt förekommande. Kroppsspråk, gester, korrigering, 

handalfabetsbokstavering och upprepningar är andra former av stöd som förekommer i 

förberedelseklassen. Språken svenska och svenskt teckenspråk används parallellt och 

kompletterar varandra. Jämförelser sker mellan det svenska teckenspråket och elevernas 

modersmål och undervisningspersonalen använder sig av sina kunskaper i amerikanskt 

teckenspråk, ASL. I nästa avsnitt redovisas vidare observationer av lektioner i ordinarie 

undervisning, den andra undervisningsformen i vår studie. 

 

6.4 Ordinarie undervisning 

Under datainsamlingen till detta examensarbete observerades två lektioner i ämnet hem- och 

konsumentkunskap där de två nyanlända eleverna deltar i ordinarie undervisning tillsammans 

med sex andra elever. En resursperson är tillsatt för att ge de nyanlända eleverna möjlighet till 

språkligt stöd för att de lättare ska kunna hänga med under dessa lektioner. Resurspersonens 

uppgift är att på olika sätt stötta eleverna för att de ska ha möjlighet att tillgodogöra sig 

undervisningen. Varken de nyanlända eleverna eller resurspersonen har tidigare deltagit i 

lektioner i ämnet hem- och konsumentkunskap, förutom en kort period då elev 1 ensam deltog 

i ordinarie undervisning i samma klass. Vi har sett att alla i elevgruppen samt läraren kan 

svenskt teckenspråk men i första hand används talad svenska som kommunikationsspråk. 

Både de nyanlända eleverna och resurspersonen kommunicerar enbart via teckenspråk. 

Språken svenska och svenskt teckenspråk blandas, huvudsakligen används talad svenska med 

tecken som stöd, TSS. Eleverna använder inte teckenspråk i grupp och det förekommer inte 

mycket kommunikation mellan de två nyanlända eleverna och övriga elever. Klasskamraterna 
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kommunicerar med varandra via talad svenska vilket leder till att elev 1 och 2 blir utanför och 

blir hänvisade till varandra för kommunikation på teckenspråk. Vid enskild kommunikation 

med någon av de nyanlända eleverna använder eleverna teckenspråk. Elev 1 verkar hänga 

med bäst i undervisningen och behöver inte lika mycket stöd som elev 2, men är tyst och 

tillbakadragen. Första lektionen är uppgiften att grädda våfflor och andra lektionen lagas stekt 

avocadotoast. Båda lektionerna inleds med genomgångar av recept och tillvägagångssätt. 

Nedan följer först en kortfattad upprepning av den transkriptionsnyckel som används vid 

presentation av transkriberad text i excertper, därefter presenteras resultatet uppdelat i 

rubriker enligt de tre teman som framkommit i studien.  

 

Symbol Betydelse 

VERSALER Något uttrycks på svenskt teckenspråk. 

V-E-R-S-A-L-E-R Svenskt handalfabet. 

Courier New Talad svenska med teckenstöd, TSS. 

C-O-U-R-I-E-R N-E-W Handalfabetsbokstavering under yttrande på 

talad svenska med teckenstöd. 

(Times New Roman) Beskrivningar av respondenternas 

handlingar, t.ex. upprepningar, gester, 

pekningar etc. 

 

6.4.1 Visuellt stöd på whiteboard och i form av artefakter 

Under de observerade lektionerna i ämnet hem- och konsumentkunskap då de två nyanlända 

eleverna undervisas tillsammans med övriga elever i sin klass består det visuella stödet bland 

annat av illustrationer, begrepp och stödord på whiteboard under genomgångarna. Bilden på 

nästa sida visar anteckningar och illustrationer på whiteboard den lektion då eleverna ska 

grädda våfflor. 
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Bild 4 Anteckningar och illustrationer på whiteboard 

Tidigare samma dag har läraren i ämnet teckenspråk gett de två nyanlända eleverna 

förkunskaper med hjälp av tecken, foton och förklarande diskussioner inför denna lektion. De 

ingredienser som ska användas står framme på bordet under genomgången och läraren 

demonstrerar och förklarar ingredienserna till våffelsmeten allteftersom arbetsgången i 

receptet gås igenom. En plansch uppsatt på väggen föreställande olika sädesslag används för 

att beskriva var innehållet i mjölpåsen kommer ifrån genom att peka på sädesslaget vete på 

planschen, visa i mjölpåsen och riktat till de nyanlända eleverna förklara att mjöl är malt vete. 

Elev 2 frågar resurspersonen som återigen förklarar vad vete är. Arbetsgången i receptet 

beskrivs och diskuteras samtidigt som läraren förklarar ord markerade med gul färg i receptet 

(se bild 5 på nästa sida).  
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Bild 5 Recept på våfflor 

Läraren ger elevgruppen ett nytt ord, laggen, bokstaverar det och skriver det på tavlan.  

Resurspersonen upprepar och förtydligar detta genom att gestuellt visuellt öppna och stänga 

laggen upprepade gånger samt fråga elev 1 och 2 vad som händer om man inte har penslat 

laggen. Läraren visar på en kastrull på whiteboarden (bild 4) och upplyser eleverna om att det 

är viktigt att de är observanta när smöret smälter. Läraren pekar på kastrullen på whiteboarden 

med lillfingret samtidigt som hen tecknar för att visualisera att det är i kastrullen smöret 

smälter. Resurspersonen inflikar och stöttar till lärarens yttranden.  

Vid nästa tillfälle för lektion i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna tillaga stekt 

avocadotoast och lektionen inleds med en receptgenomgång. Förkortningen msk förklaras för 

elev 1 och elev 2 då läraren utgår från att övriga elever känner till detta. Detta sker genom 

bokstavering, visning av matskedsmåttet i knippan med olika mått, skrift på tavlan samt 

pekningar på tavlan och måttet för att visa sambandet mellan dem. Läraren riktar sig direkt till 

en av de nyanlända eleverna och upprepar därefter den riktade stöttningen till den andra 

nyanlända eleven. Läraren pekar på en burk pesto och visar tydligt med hjälp av artefakterna 

att en matsked av peston ska användas. Vidare berättar läraren om inköp av nya stekpannor 

och förklarar skillnaden mellan en teflonpanna och en gjutjärnspanna medan hen håller upp 

dem en i taget. Läraren frågar klassen om de kommer ihåg att de inte får använda stekspadar 
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av metall i stekpannan av teflon. Hen visar kanten på stekspaden av metall och säger att den 

är vass och att man inte kan använda den i teflonpannan för att den då förstörs. Därefter visar 

läraren gjutjärnspannan och talar om att stekspaden av metall är lämplig till den typen av 

stekpanna. Läraren håller stekspaden av plast, pekar på den och böjer plasten för att visa elev 

2 och förklarar att stekspaden är snäll mot stekpannan. När eleverna sedan arbetar i köket 

kontrollerar resurspersonen om de två nyanlända eleverna uppfattat skillnaden mellan de två 

olika stekpannorna och de olika stekspadarna. Resurspersonen tecknar ordet stekpanna 

långsamt och diskuterar med elev 2 om vilken stekspade som ska användas till vilken 

stekpanna och använder mycket pekningar. Resurspersonen förklarar att metallstekspaden kan 

förstöra den nya stekpannan av teflon. 

En annan sekvens visar hur läraren förklarar för elevgruppen hur eleverna ska gå till väga med 

den avocado som receptet innehåller. Hen ritar en halv avocado på whiteboard med platta 

sidan neråt och streck över hela avocadon som skivor för att illustrera hur eleverna ska skiva 

den efter att de gröpt ur den. Läraren låtsas ta den riktiga avocadon från bordet och lyfter den 

till whiteboarden och släpper den där den ritade avocadon finns och skivar den. Ytterligare ett 

exempel på förtydligande är då läraren i ämnet hem- och konsumentkunskap visar eleverna 

märket på en påse spenat och berättar att spenaten redan är sköljd med vatten. Läraren visar 

sedan påsen särskilt för de två nyanlända eleverna en i taget och upprepar det sagda. Senare 

under lektionen tar läraren med sig elev 2 till spisen under genomgång och diskussion kring 

vilket nummer spisplattan ska ställas in på för att konkret visa vad samtalet handlar om.  

Nedan visas tre olika exempel på hur resurspersonen visualiserar föremål med händerna utan 

att egentligen använda teckenspråk. I det första exemplet ritas ett papper i luften med båda 

händerna som komplement till det svenska tecknet för papper. 

R: PAPPER (visar ram i luften, istället för det svenska tecknet för papper)  

VAR ÄR DITT PAPPER? 

(Resurspersonen visar en annan elevs papper) VAR ÄR DITT PAPPER (ritar i luften)  

När resurspersonen ska beskriva och förklara McDonalds använder hen både det svenska 

tecknet för McDonalds men visar också ett stort M i luften med tre fingrar för att visualisera 

symbolen för McDonalds. Ett annat exempel har sitt ursprung i en diskussion mellan 

resurspersonen och en av de nyanlända eleverna kring reklam från McDonalds på tv. 

Resurspersonen formar en stor skärm med pekfingrarna i luften: 
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R: HAR DU TV HEMMA? (tecknar skärm) HAR DU TITTAT PÅ TV (skärm)  

6.4.2 Undervisningspersonal ger språkligt stöd i varierande former  

Det språkliga stödet kommer under lektionerna i ämnet hem- och konsumentkunskap både 

från undervisande lärare och från resurspersonen. Läraren riktar sig ibland först till de två 

nyanlända eleverna med tydliga visuella förklaringar innan hon vänder sig till eleverna som 

grupp. Andra tillfällen vänder sig läraren först till klassen som helhet för att därefter 

förtydliga för de två nyanlända eleverna. Resurspersonen inflikar under lärarens genomgångar 

och ger riktade instruktioner till de nyanlända eleverna. Resurspersonen stämmer av att de 

nyanlända eleverna hänger med och fungerar även som länk mellan eleverna i gruppen. 

Eleverna vänder sig också själva till resurspersonen för att få förtydliganden och förklaringar 

när något är oklart. Nedanstående excerpt visar hur resurspersonen under en gemensam 

genomgång påkallar en av de nyanlända elevernas uppmärksamhet och förtydligar pågående 

kommunikation mellan läraren och en elev i den ordinarie klassen. Resurspersonen upprepar 

flertalet gånger och använder även pekning för att visualisera tecknet för vatten. 

R: TITTA. OM MAN ÄR TÖRSTIG OCH VILL DRICKA, VAD KAN MAN DRICKA?  

HAN SA VATTEN, HAN SA VATTEN (pekar mot vattenkranen)  

VATTEN. VATTEN, OM MAN ÄR TÖRSTIG KAN MAN DRICKA VATTEN.  

6.4.3 Användande av TSS och teckenspråk som medierande verktyg  

Läraren i ämnet hem- och konsumentkunskap inleder lektionerna med en genomgång och 

använder då talad svenska och tecken parallellt, d.v.s. tecken som stöd till talad svenska. 

Under den första lektionen då eleverna ska grädda våfflor berättar läraren om orsaken till 

våffeldagen varpå resurspersonen på teckenspråk förtydligar för elev 2, bl.a. att ett barn, d.v.s. 

Jesus, föds nio månader efter denna dag. Resurspersonen inflikar ofta med förtydliganden till 

de nyanlända eleverna under tiden som läraren har genomgång, som i exemplet nedan som 

handlar om att passa smöret när det håller på att smälta. 

R: (till elev 2) DU VET OM MAN HAR EN KASTRULL OCH SEDAN GÅR IVÄG, VAD 

HÄNDER NÄR SMÖRET SMÄLTER?  

Lärare: Vad händer om man glömmer kolla när det smälter? 

Resursperson: (till elev 1) VAD HÄNDER OM MAN GLÖMMER?  

Lärare: bränt 

Resursperson: (till elev 1 och 2) DET LUKTAR. TITTA I STEKPANNAN 
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Ett annat exempel visar hur läraren beskriver två olika ostar med hjälp av teckenspråket och 

läraren förtydligar till en av de nyanlända eleverna: 

Lärare: Jag har köpt lite stark ost  

Det finns vanlig H-U-S-H-Å-L-L-S-O-S-T om ni vill ha men sen 

finns det en annan (visar upp) ni får bestämma själva 

Svar till någon elev: Starkare smak i 

R: (till elev 2) STARK 

R: I (pekar mot kylskåpet) FINNS SVAG OST, SMAKAR INTE STARKT 

R: TVÅ (pekar först på ett finger och på osten på bordet, pekar sedan på andra fingret och mot 

kylskåpet. Växlar med höger pekfinger och långfinger på vänster pekfinger och långfinger) 

R: TVÅ – (med höger hand på vänster, den eller den.)  

R: (pekar – läraren hämtar hushållsosten) INTE STARK 

Lärare: (visar hushållsosten) Den är svag i smaken. Bestäm själva  

Läraren återkommer till detta ytterligare en gång under lektionen:  

Och sen så finns ju det ordet L-A-G-R-A-D ost vilket betyder 

stark så om ni vill så stryk under L-A-G-R-A-D så man kommer 

ihåg det, betyder att den är stark (riktat till gruppen som helhet).  

Resurspersonen deltar och stöttar språkligt på teckenspråk mellan de nyanlända eleverna och 

övriga elever vid behov under arbetet i elevköken, dock är interaktion och diskussioner 

eleverna sinsemellan ovanligt och uppmuntras inte nämnvärt. När läraren under en 

genomgång ber en elev läsa första meningen i receptet läser eleven med röst och ingen tolkar 

till teckenspråk. Handalfabetsbokstavering av svenska ord förekommer. Nedan visas två 

exempel från lektion i ämnet hem- och konsumentkunskap då läraren respektive 

resurspersonen handalfabetsbokstaverar ord för vilka det saknas tecken.  

Lärare: I affären när man köper S-P-E-N-A-T… 

R: (till elev 1) VET DU, P-E-S-T-O, SÅG DU? DÄR ÄR BURKEN 

6.4.4 Uteblivet språkligt stöd 

I studien har tillfällen då stöd till de två nyanlända eleverna uteblir eller inte ges i tillräcklig 

omfattning uppmärksammats. När eleverna avslutat arbetet med att grädda våfflor tilldelas de 

en arbetsuppgift med frågor utifrån en film som handlar om en man som intar alla sina 
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måltider på McDonalds under en månads tid och vad som då sker i kroppen. De två nyanlända 

eleverna har inte sett filmen men sitter med i gruppen och har inte fått andra arbetsuppgifter. 

De sitter mest och tittar på och väntar medan övriga elever arbetar med uppgiften. De två 

eleverna samtalar en del med resurspersonen under tiden. Läraren hjälper eleverna och 

använder TSS, tecken som stöd. Eftersom de  nyanlända eleverna inte har sett filmen säger 

resurspersonen att de kan se den följande dag. När de flesta eleverna är klara med sitt 

individuella arbete går läraren igenom svaren gemensamt i gruppen där även elev 1 och elev 2 

deltar. Läraren talar och tecknar samtidigt och eleverna svarar nästan uteslutande på talad 

svenska och utan teckenstöd. Ett utanförskap hos de nyanlända eleverna i den ordinarie 

undervisningen p.g.a. olika kommunikationsspråk är tydligt. Resurspersonen lämnar lektionen 

tio minuter före lektionernas slut medan eleverna sitter kvar, tysta och sysslolösa.  

Ett tillfälle då ytterligare förklaringar hade kunnat ges är under genomgången av 

arbetsuppgiften kring en film eleverna i den ordinarie klassen sett där läraren nämner att folk i 

USA ofta äter lunch och middag ”ute”. Hen frågar eleverna om deras åsikter kring orsaken till 

att 40 procent av befolkningen äter ute.  Här tar läraren för givet att alla elever är införstådda 

med vad uttrycket äta ute innebär. Ett annat exempel på bristande språkligt inflöde är att 

gester och pekningar används, utan att använda språket, som vid ett tillfälle då läraren ger elev 

1 en trasa och pekar att eleven ska torka bordet vilket eleven gör.  

 

6.4.5 Sammanfattning av resultat från observationer i ordinarie undervisning 

Studien omfattar observationer av två lektioner i ämnet hem- och konsumentkunskap då de 

två nyanlända eleverna deltar i ordinarie undervisning. En resursperson följer de nyanlända 

eleverna och ger språkligt stöd under dessa lektioner. Talad svenska med tecken som stöd, 

TSS, används som kommunikationsspråk under lektionerna. Den riktade språkliga stöttningen 

kommer både från undervisande lärare och från resurspersonen. Under genomgången visas 

och kommuniceras ingredienser, redskap och bilder. Resurspersonen inflikar med 

förtydliganden till de nyanlända eleverna och stämmer också av att de hänger med. Eleverna 

vänder sig också till resurspersonen för att få en förklaring när något är oklart. Under 

matlagningen fungerar resurspersonen som länk mellan de nyanlända eleverna och övriga 

elever. Arbetet sker dock individuellt. De nyanlända eleverna ges inga arbetsuppgifter under 

återstående tid efter avslutad matlagning. De deltar i genomgång av övriga elevers 

arbetsuppgift.  
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7. Diskussion  

Detta kapitel består av två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras val av metoder i anknytning till syfte och frågeställningar. Vidare diskuteras val av 

forskningsansats samt studiens styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen lyfts resultatet 

från studien och diskuteras i relation till litteratur och tidigare forskning ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Resultatdiskussionen är indelad i rubriker vilka har en direkt koppling till studiens 

tre frågeställningar.  

 

7.1 Metoddiskussion  

Ursprungligen var tanken att studera nyanlända elever integrerade i en grupp tillsammans med 

elever som redan behärskar svenskt teckenspråk och i högre grad tillägnat sig det svenska 

språket i skrift. Vi ämnade förlägga vår undersökning till grundskolans eller specialskolans 

mellanår då vi båda har behörighet att undervisa i dessa årskurser. Dessutom har vi båda 

behörighet i och intresse av de samhällsvetenskapliga ämnena och hade därför valt att 

undersöka vilken språklig stöttning de nyanlända eleverna får i dessa ämnen för att kunna 

studera ämnet och tillägna sig ämneskunskaper parallellt med sina klasskamrater. Vi önskade 

också undersöka vilka möjligheter eleverna får att utveckla det ämnesspecifika språket i skrift 

samt hur stor del av lektionerna som satsas på teckenspråk respektive skriven svenska.  

Efter kontakten med olika skolor fick vi göra en del förändringar i vårt syfte för att anpassa 

oss till det erbjudande vi fått. Det visade sig att undervisningen av de två nyanlända eleverna 

vi fått möjlighet att observera huvudsakligen skedde i formen för förberedelseklass, utan 

integration med andra elever. En annan nackdel var att dessa elever hade vistats alltför kort tid 

i Sverige för att vi skulle ha bra möjligheter att studera ämnesspråk. Det visade sig att 

eleverna deltog i ordinarie undervisning i ämnet hem- och konsumentkunskap under en del av 

de dagar vi fått erbjudande om att besöka skolan för att genomföra vår studie. Efter att ha 

tänkt igenom och ventilerat tankar och möjligheter med varandra och andra studenter samt vår 

handledare insåg vi fördelarna med att genomföra vår studie i ordinarie undervisning i ett av 

grundskolans praktiska ämnen och kombinera observationer i detta ämne med observationer i 

förberedelseklass. Fördelar kan vara att det är lättare att få syn på språkligt och visuellt stöd i 

undervisningen genom t.ex. användande av artefakter och ett lärande som rimmar väl med den 

närmaste utvecklingszonen. Detta skapar möjligheter att upptäcka och lyfta möjligheter till 

språkutvecklande stöd som kan överföras till undervisning i teoretiska ämnen.   
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Under den första lektion vi observerade använde vi oss enbart av deltagande observation, inte 

videoinspelning. Inledningsvis deltog vi i samtalet som handlade om vilka vi var och varför vi 

var där. Därefter antog vi en passiv roll i klassrummet. Transkription nr 4 av en av lektionerna 

i ämnet hem- och konsumentkunskap har av misstag raderats och inte kunnat användas i vårt 

resultat. I övrigt material har utvalda delar använts. Ett misstag vi upptäckte att vi hade gjort 

när vi kontaktade specialskolorna var att vi kanske inte hade varit tillräckligt tydliga med vårt 

fokus och vilken typ av grupp vi ville besöka. Vi skulle också tydligare ha förklarat begreppet 

nyanlända elever. För oss innebär begreppet inte enbart elever som nyss kommit till Sverige 

utan innefattar elever som varit upp till fyra år i Sverige. 

Som forskningsansats valdes kvalitativ fallstudie, då den inriktar sig på en enda undersökning 

samtidigt som studien kan genomföras på djupet (Denscombe, 2014). Fallstudien medger 

användning av olika typer av forskningsmetoder, olika källor samt olika data vilket gör det 

möjligt att kombinera dessa metoder (Denscombe, 2014). I vår fallstudie valde vi 

videoobservationer, fältanteckningar samt informella samtal som forskningsmetoder. Vi är 

medvetna om att vår närvaro och användandet av filmkamera kan ha påverkat 

respondenternas beteende.  

Trots att empirimaterialet från våra observationer har gett mer än tillräckligt med underlag till 

vår fallstudie anser vi detta begränsat eftersom den endast omfattat två nyanlända elever i en 

kommunal grundskola med klasser för döva elever och elever med hörselnedsättning.  

Klasskamraterna till de nyanlända eleverna var nyfikna på vår studie och hade även frågor om 

vi skulle sprida videoinspelningarna på internet. Vi informerade dem om syftet med studien 

och försäkrade att allt filmmaterial skulle förstöras efter avslutat arbete med uppsatsen. Vi tog 

upp en del om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och vad de gick ut på. För att 

kunna besvara syfte och frågeställningar samt göra analysarbete var videoobservationerna 

nödvändiga.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat ur ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet relateras 

till litteratur och tidigare forskning. En förutsättning för att döva elever och i många fall 

elever med hörselnedsättning ska kunna inhämta kunskaper i det svenska språket och övriga 

ämnen är tillräckliga kunskaper i det svenska teckenspråket. Vid mottagande av nyanlända 

elever i en svensk skola som bedriver undervisning för döva elever och elever med 
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hörselnedsättning uppstår därför inledningsvis ett stort behov att ge eleverna möjligheter till 

en snabb utveckling av kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk. Till en början är 

uppbyggande av vardagskunskaper i det svenska teckenspråket av stor vikt för nyanlända 

döva elever och elever med hörselnedsättning. Begreppet tvåspråkig betecknar i detta 

examensarbete både svenska och invandrade elever som kommunicerar på de båda språken 

svenska och svenskt teckenspråk. För invandrade elever är den språkliga situationen än mer 

komplex då de kan ha ett eller flera språk i bagaget när de kommer till Sverige eller också 

tidigare har saknat fullgod kommunikation p.g.a. bristande kunskaper i teckenspråk. Vi 

använder i denna studie begreppet flerspråkig när vi menar en elev som har 

invandrarbakgrund och i varierande grad använder fler språk än svenska och svenskt 

teckenspråk. Vår studie handlar om hur skolan kan arbeta för att ge eleverna en god 

utveckling i språkliga vardagskunskaper på svenskt teckenspråk. Målet är att elevernas språk 

ska utvecklas i riktning mot ett mer akademiskt språk, ett s.k. skolspråk. Nedanstående avsnitt 

diskuterar utformning av och innehåll i en språkutvecklande miljö och undervisning.  

7.2.1 Förutsättningar för en språkutvecklande undervisning 

De två nyanlända eleverna i vår studie följer ordinarie undervisning i en del ämnen men får 

huvudsakligen enskild undervisning i form av en liten förberedelseklass där syftet är att de 

ska tillägna sig grundläggande kunskaper i framförallt det svenska teckenspråket. 

Undervisning av nyanlända elever kan enligt Skolverket (2016) under den första tiden 

antingen ske i förberedelseklass eller i ordinarie klass, dock är det inte tillåtet att uteslutande 

undervisa nyanlända elever i förberedelseklass. Holmegaard och Wikström (2004) menar att 

en mindre grupp skapar trygghet och vi har tydligt kunnat se att de nyanlända eleverna i vår 

studie förefaller vara tryggare och betydligt mer aktiva i förberedelseklassen än vid 

undervisning i ordinarie klass. Undervisningen kan i denna gruppkonstellation lättare 

anpassas efter elevernas kunskapsnivå och behov. De tillfällen då undervisningen sker i 

förberedelseklass har undervisningspersonalen möjlighet att lägga fullt fokus på de nyanlända 

elevernas behov och bemöta deras frågor och språkliga yttranden. 

En del av undervisningen i förberedelseklass sker i samma klassrum som den ordinarie 

klassens och fördelen med detta är att undervisningen sker i nära anslutning till de nyanlända 

elevernas klasskamrater vilket bland annat Skolverket (2016) ser som lämpligt då det både 

underlättar i kontakten mellan eleverna och skapar bättre samarbetsmöjligheter för 

personalen. En nackdel när det gäller undervisning av just elever med hörselnedsättning är att 

undervisning i samma rum kan ge upphov till auditiva störningar om delar av elevgruppen 
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använder talad svenska. Istället kan ett närliggande rum vara en bättre lösning. Trots att 

förberedelseklassen och övriga elever sitter i samma klassrum har vi inte kunnat se nämnvärd 

samverkan mellan eleverna, vare sig spontan eller planerad av lärare. Vi har heller inte kunnat 

se samverkan mellan lärarna i de två klasserna och gemensam planering av 

undervisningsinnehållet.  

Viss samverkan sker i studien mellan lärare som undervisar i förberedelseklassen. Ett exempel 

på detta är då de nyanlända elevernas mentor ber läraren i ämnet teckenspråk att ge eleverna 

språklig förberedelse kring begreppet våfflor inför en lektion i ämnet hem- och 

konsumentkunskap. Vi ser dock att samverkan och kunskapsutbyte mellan de lärare som 

undervisar de nyanlända eleverna i olika ämnen skulle kunna ske i högre grad. Vi kan också 

se att arbetet blir tungrott för den lärare som kämpar för de nyanlända elevernas bästa men 

inte riktigt har övriga medarbetare med sig. För att nyanlända elever ska lyckas krävs en 

helhetssyn på skolan. Elevernas språkutveckling är alla lärares ansvar (Hajer & Meestringa, 

2014; Holmegaard & Wikström, 2004). Enligt Skolverket (2016) är kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte mellan undervisningspersonalen om nyanlända elever viktigt för att kunna 

följa elevens språk- och kunskapsutveckling. Gemensam planering och samarbete kring 

genomförande betonas. Ovanstående författare skriver dock om hörande nyanlända elever. I 

det språkutvecklande arbetet med nyanlända döva elever eller elever med hörselnedsättning 

torde medvetenhet och kunskap hos alla för gemensamma insatser vara än viktigare. 

Kontakten mellan lärarna i studien och ett medvetet samarbete och genomförande skulle 

också kunna förstärka kontakten mellan de nyanlända eleverna och övriga elever. Naturlig 

kommunikation mellan eleverna anser vi skulle vara en stark språkutvecklande faktor enligt 

den närmaste utvecklingszonen där elever lär av andra som kommit längre i sin utveckling 

(Säljö, 2014).  

Vidare är en annan språkutvecklande möjlighet att utgå från elevernas kunskaper genom så 

kallad omvärldskunskap vilken på SO-lektionerna i studien står i fokus för de nyanlända 

eleverna. Den lektion vi observerar sker inomhus medan andra lektioner förläggs i skolans 

närmiljö. Omvärldskunskap är enligt Holmegaard och Wikström (2004) undervisning som 

utnyttjar möjligheter till språkanvändning i omgivningarna. Under dessa lektioner i studien 

ges eleverna möjlighet att använda samtliga språk och utveckla sina kunskaper i det svenska 

språket och framförallt i det svenska teckenspråket. Holmegaard och Wikström (2004) menar 

att undervisning i verkliga miljöer och autentiskt material väcker intresse och engagemang 

hos eleverna. Den lärare som har huvudansvaret för de nyanlända eleverna i vår studie 
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uttrycker frustration över att förberedelseklassen inte har tillgång till en fast lokal med en god 

visuell miljö och språkutvecklande anpassningar. Ett eget klassrum med god tillgång på 

visuellt, språkligt och autentiskt material skulle kunna bidra till språkutvecklande 

undervisning.  

Under observationer av ordinarie undervisning i ämnet hem- och konsumentkunskap kunde vi 

se att de två nyanlända eleverna inte var fullt inkluderade i klassen under dessa lektioner. 

Resurspersonen håller sig i närheten av de nyanlända eleverna och när någon av dem behöver 

stöd finns läraren eller resurspersonen tillgänglig. Den organisatoriska lösning som är ny för 

alla inblandade kan vara en orsak till att eleverna inte upplevs inkluderade i klassen. Läraren 

har tidigare bedrivit undervisning på talad svenska och möjligen ännu inte hunnit skapa 

fungerande rutiner anpassade till den nya situationen. Vi fick också uppfattningen att eleverna 

och läraren heller inte är vana att behöva ta hänsyn till de två nyanlända eleverna som 

kommunicerar på teckenspråk.  

Vi har i vår studie sett att den resursperson som deltar i ordinarie undervisning i ämnet hem- 

och konsumentkunskap har en viktig roll som en slags studiehandledare för de teckenspråkiga 

nyanlända eleverna. Även om resurspersonen inte behärskar elevernas modersmål och enbart 

använder det svenska teckenspråket fungerar teckenspråket stöttande på olika sätt. Enligt 

skolförordningen har elever med annat modersmål än svenska rätt till studiehandledning på 

modersmålet. Studiehandledaren behöver inte ha någon särskild behörighet (Skolverket 

2016). När det gäller döva elever och elever med hörselnedsättning från andra länder är det 

inte enkelt att finna studiehandledare som behärskar elevens modersmål, vare sig det är ett 

tecknat eller talat/skrivet språk. Studien visar att ett alternativ kan vara att eleverna istället får 

visuellt stöd via svenskt teckenspråk och kroppsspråk. Vi har reflekterat kring konsekvenser 

av detta då språket blir förenklat. Men i och med att elevernas språkutveckling i svenskt 

teckenspråk går framåt tror vi att det kan fungera utvecklande mot ett mer avancerat och 

abstrakt språk. Detta kräver dock ett medvetet förhållningssätt och höga krav och 

förväntningar på eleverna vilket Holmegaard och Wikström (2004) också lyfter. En 

studiehandledare kan enligt Skolverket (2016) samt Bjerregard och Kindenberg (2015) 

antingen ge språkligt stöd till eleven under lektionstid eller vid andra tillfällen förtydliga, 

förklara och diskutera undervisningsinnehållet med eleven på modersmålet (Skolverket, 2016; 

Bjerregaard & Kindenberg, 2015). Resurspersonen eller studiehandledaren skulle i större 

utsträckning kunna arbeta språkutvecklande med eleverna, genom t.ex. för- och efterarbete 

kring innehållet i lektioner i ordinarie undervisning. På lektioner i ämnet SO då eleverna 



49 

 

arbetar tillsammans med samma resursperson finns möjlighet att diskutera innehållet från 

lektioner i ämnet hem- och konsumentkunskap samt förbereda inför nästa lektion.  

7.2.2 Språkligt stöd till teckenspråkiga nyanlända elever under lektionstid 

I studien förekommer visuellt stöd i form av t.ex. stödord och bilder. Andra typer av stöd är 

upprepningar, pekningar, korrigering, bokstavering, långsamt teckenspråk och tydliggörande 

teckenspråk. En del förberett material förekommer men en stor del av det visuella och 

tydliggörande stödet till eleverna skapas i den stund då behovet uppstår. Hörande 

andraspråksinlärare lär inte automatiskt grammatiska strukturer på samma sätt som 

svenskfödda barn utan behöver undervisning och rikligt med träning (Otterup, 2015). När det 

gäller döva flerspråkiga elever och flerspråkiga elever med hörselnedsättning blir situationen 

än mer komplex då det handlar om att både lära sig ett nytt teckenspråk och ett talat och/eller 

skrivet språk där utmaningen är den bristande förmågan att inhämta språkliga kunskaper 

genom hörseln. Akamatsu och Cole (2000) poängterar betydelsen av att eleverna får möjlighet 

att vistas i en språkrik miljö. Vi inser vikten av varierande innehåll och arbetssätt för att skapa 

en undervisningsmiljö som gynnar språkutvecklingen i teckenspråkiga elevers alla språk. 

Lindahl (2015) menar att detta kan ske genom en kombination av användande av artefakter, 

illustrationer, modeller, text, tal och gester. Hendar (2016) nämner undervisning i mindre 

grupper, visuellt stöd och tydliga muntliga instruktioner. Olika sorters stöd används i studien 

som komplement till varandra och skapar en kontextualisering (Holmegaard & Wikström, 

2004). Laborativa övningar, omvärldskunskap och olika former av digitala verktyg är fler 

förslag på innehåll i en varierad undervisning (Holmegaard & Wikström, 2004).  

Fokus i undervisningen ligger i studien på  spontan stöttning för att eleverna ska kunna hänga 

med språkligt under lektionerna och förstå hur de ska gå tillväga i det praktiska arbetet men 

någon större medvetenhet och fokus på att utveckla elevernas språkliga kunskaper verkar inte 

förekomma. I undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap anpassar läraren till viss 

del spontant sin undervisning så att de nyanlända eleverna ska kunna hänga med i 

genomgång, diskussion och genomförande. En resursperson deltar i undervisningen för att 

fånga upp och ge språkligt stöd då de nyanlända eleverna behöver det. Under genomgångarna 

finns god tillgång på visuellt stöd och stöttning på svenskt teckenspråk samt gester och 

kroppsspråk. Vikten av anpassning av inflöde till elevernas språkliga nivå (Otterup, 2015) är 

annars en av orsakerna till att deltagande i ordinarie undervisning inte är tillräckligt för att 

språkliga kunskaper ska utvecklas väl (Gibbons, 2013). Det stöd de nyanlända eleverna får 

under lektionerna i hem- och konsumentkunskap sker på den nivå Sellgren (2011) kallar 
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strategic respons vilken sker i lektionsstunden med utgångspunkt i det som sker under 

lektionen och som inte är möjligt att planera i förväg. I vår studie har vi sett att de frågor 

undervisningspersonalen ställer till stor del består av kontrollfrågor för att försäkra sig om att 

de nyanlända eleverna har förstått och se till att de hänger med språkligt under lektionerna. 

Frågor som leder till att eleverna måste tänka och använda språket aktivt förekommer inte lika 

ofta. Hagström (2016) tar upp att lärarna i artikeln ställer många frågor för att eleverna ska 

tvingas tänka och använda språket. Ökad omfattning av frågor som tvingar eleverna att berätta 

vad de gör och använda sitt teckenspråk tror vi skulle främja deras språkutveckling.  

Vi ser det som positivt att man fångar det spontana som eleverna tar upp och spinner vidare på 

det och skapar visuellt stöd i form av illustrationer och stödord på whiteboard samt använder 

artefakter som finns i närheten. I studien har vi dock inte kunnat se att den nivå av stöttning 

som Sellgren (2011) benämner planning and design förekommer på ett medvetet och 

välplanerat sätt. I förväg förberett material, som t.ex. bilder på ingredienserna i recepten och 

andra bilder som stöd förekommer inte i stor omfattning i studien. De två nyanlända eleverna 

får heller inga uppgifter att arbeta med under tiden övriga elever svarar på frågor kring en film 

de nyanlända eleverna inte sett och som anses för svåra. Vid gemensam genomgång av svaren 

på dessa uppgifter deltar de nyanlända eleverna trots att de inte har arbetat med uppgiften. För 

att använda tiden effektivt skulle de nyanlända eleverna t.ex. ha kunnat få en uppgift liknande 

den som nämns i Hagström (2016) där eleverna får pussla ihop ett sönderklippt recept. Det 

flippade klassrummet är ett annat sätt att ge nyanlända elever möjlighet att fördjupa sig i det 

språkliga innehållet i den genomförda lektionen, gärna tillsammans med en studiehandledare. 

Otterup (2015) betonar vikten av repetition och det flippade klassrummet skulle kunna ge de 

nyanlända eleverna möjligheten att möta tecken och begrepp flera gånger. En annan fördel 

med det flippade klassrummet är möjligheten att förbereda eleverna inför kommande 

lektioner. Resurserna i undervisningen i studien skulle i större utsträckning kunna tas tillvara 

för språkutvecklande arbete med de nyanlända eleverna. 

I undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap använder sig läraren av ett recept där 

svåra ord är markerade med gul färg. Ett annat exempel när det gäller svåra ord är taget från 

en genomgång där läraren nämner att folk i USA ofta äter ute. Diskussionen handlar om 

orsaken till att många människor i USA äter på restaurang men ingen verkar ha reflekterat 

över att begreppet äta ute skulle kunna tolkas som att man sitter utomhus och äter, i synnerhet 

på svenskt teckenspråk. Otterup (2015) betonar vikten av att hålla en hög kognitiv nivå på 

undervisningen och menar att ett minskat stoff vilket bearbetas på djupet är bättre än 
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förenkling av innehållet vilket sänker den kognitiva nivån. Med hänvisning till detta vill vi 

lyfta ett behov utifrån vår studie av mer förklaringar och diskussioner kring ord och begrepp. 

Ovan nämns ett exempel ur studien på en möjlighet till diskussion kring tecken och begrepp. 

Svåra ord bör användas och förklaras med hjälp av enklare ord och tecken och diskussionen 

kan därefter återkomma till de abstrakta begreppen. För att underlätta förståelsen kan bland 

annat bildstöd användas. Detta ser vi som en god möjlighet för eleverna att lära sig nya ord 

och begrepp. Vi ser också digitala verktyg som ett viktigt hjälpmedel i detta arbete. 

På vissa lektioner i studien utnyttjas möjligheten att visa bilder via Google medan det i andra 

undervisningssalar varken finns tillgång till dator, projektor eller smartboard. Digitala verktyg 

skapar många möjligheter till visuellt stöd och bearbetande av språk. Basaran (2016) 

poängterar vikten av digitala verktyg i undervisning av nyanlända elever medan Baer och 

Osbrink (2015) gör detsamma när det gäller döva elever och elever med hörselnedsättning. 

Baer och Osbrink (2015) ser smartboard som en viktig prioritering i klassrum för döva elever 

och elever med hörselnedsättning. I undervisningen av de nyanlända teckenspråkiga eleverna 

i vår studie saknas tillgång till smartboard i alla situationer. Istället används whiteboard flitigt. 

Då en smartboard är interaktiv ger den betydligt större användningsmöjligheter än en 

whiteboard. Den underlättar skapande och användande av i förväg förberett material men ger 

också möjligheter till olika former av stöd i spontana situationer. Dessutom ger en smartboard 

möjligheter att i ökad omfattning och på flexibla sätt använda många av de olika former av 

stöd som framkommit i studien, t.ex. visuellt stöd i form av stödord och bilder, upprepningar, 

pekningar och bokstavering. Det material som skapas under pågående lektion kan sparas 

vilket underlättar repetition och ger möjligheter att fortsätta ett pågående arbete vid senare 

tillfällen. Vidare kan man skriva direkt på texten och stryka under. I undervisningen i ämnet 

hem- och konsumentkunskap skulle materialet kunna sparas för återkoppling och efterarbete 

med studiehandledaren. En smartboard skapar många möjligheter till både för- och efterarbete 

av det autentiska materialet. Dessutom kan olika lärare använda samma material vilket dock 

förutsätter samplanering. Det flippade klassrummet (Hagström, 2016) skulle också kunna 

användas som verktyg för att underlätta för de nyanlända teckenspråkiga eleverna och erbjuda 

möjligheter att förbereda sig inför lektionerna. Särskilt viktigt är detta när de två nyanlända 

eleverna följer ordinarie undervisning i ämnet hem- och konsumentkunskap. Även i det 

flippade klassrummet finns möjlighet att använda teckenspråk och ett visuellt arbetssätt på 

samma sätt som i skolförlagd undervisning.  
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7.2.3 Interaktion i det teckenspråkiga klassrummet 

Lektionerna i studien innehåller interaktion mellan de två nyanlända eleverna och deras lärare, 

exempelvis diskussion om tecken och ord för olika djur. I studien förekommer också spontant 

språkligt stöd mellan de nyanlända eleverna, främst från den mer teckenspråkskunniga eleven 

till den mindre kunniga, den elev som kom till den aktuella skolan endast tre veckor före 

tidpunkten för studien. Gröning (2006) skriver att elever kan vara språkliga resurser för 

varandra under ämnesinriktat smågruppsarbete. Ett elevperspektiv ligger utanför syftet med 

denna studie som fokuserar språkutvecklande insatser från skolans sida. Trots detta menar vi 

att både spontan och lärarstyrd interaktion elever emellan är relevant att uppmärksamma. 

Detta då lärarnas medvetenhet, kunskap och inställning har betydelse för hur elevernas 

initiativ fångas upp och hur de uppmuntras till vidare språkliga samtal. För att skapa många 

tillfällen till interaktion krävs också att lärarna lägger upp undervisningen på olika sätt som 

uppmanar till samarbete mellan eleverna. Inom det sociokulturella perspektivet har interaktion 

stor betydelse. Språket lärs in genom interaktion mellan människor i sociala sammanhang och 

kunskap skapas i samspel med andra. Enligt Vygotsky är kommunikationen i skolan 

avgörande för den kognitiva utvecklingen (Akamatsu och Cole 2000). Vardagsspråket 

utvecklas spontant i interaktion med andra i omgivningen i vardagliga sammanhang 

(Skolverket, 2011a). Hajer och Meestringa (2014) betonar vikten av interaktion mellan elever 

och mellan lärare och elever. 

Vidare kunde vi i studien se att interaktion och diskussioner eleverna sinsemellan under den 

ordinarie undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap inte uppmuntras nämnvärt. 

Forskning och litteratur kring språkutveckling betonar interaktionens betydelse för 

inlärningen och enligt Hajer och Meestringa (2014) bör hälften av undervisningstiden bestå av 

samarbete. Gibbons (2013) nämner undervisning i naturliga sammanhang som en faktor som 

kan bidra till en språkutvecklande undervisning och vi menar att i undervisning i ämnet hem- 

och konsumentkunskap finns goda förutsättningar för grupparbete kring ett naturligt innehåll. 

Ämnet hem- och konsumentkunskap har fördelen att vara rikt på autentiskt material och 

innehåller goda möjligheter till användning av visualisering som stöd för språkutvecklingen. 

Vi anser också att eleverna skulle vinna på samarbete kring matlagningen, t.ex. att 

tillsammans planera och tillaga en gemensam måltid. Genom grupparbete får eleverna många 

tillfällen till muntlig interaktion och möjligheter att formulera sig språkligt samt bearbeta både 

ämnesinnehåll och språk (Axelsson, 2015). På så sätt gynnas deras språkutveckling. Knoors 

och Marschark (2014) lyfter forskning kring just döva elever som precis som övrig forskning 
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visar att interaktion mellan elever stimulerar språkinlärningen. Samtidigt menar de att det 

innebär en stor utmaning för lärare vilket kan vara en förklaring till att vi inte ser så mycket 

planerad interaktion i studien. Resurspersonen deltar och stöttar under lektionerna i hem- och 

konsumentkunskap även i diskussioner mellan de nyanlända eleverna och övriga elever. Vi 

anser att undervisningspersonalen medvetet bör skapa fler tillfällen till interaktion, 

kommunikation och språkliga aktiviteter mellan eleverna. 

7.2.4 Teckenspråk för en god språkutveckling 

Eleverna på den kommunala skola där vi gjort vår studie läser teckenspråk för hörande inom 

ramen för elevens val där det ställs lägre krav på kunskaper i ämnet teckenspråk än enligt 

specialskolans kursplan. Det finns skillnader mellan kursplanerna i ämnena teckenspråk och 

svenska för döva elever och elever med hörselnedsättning i grundskolan respektive 

specialskolan. Enligt specialskolans kursplaner ska skolan arbeta för att eleverna i båda 

ämnena teckenspråk och svenska utvecklar sina kunskaper i svenska och teckenspråk 

parallellt. Syftet är att kunna använda båda språken i olika sammanhang och för olika syften 

(Skolverket, 2011c). I kursplanen i svenska för grundskolan och kursplanen i teckenspråk för 

hörande (Skolverket, 2011b) finns inga krav på att arbeta med båda språken parallellt men 

lektionerna i förberedelseklassen i vår studie fungerar i praktiken enligt denna princip. I 

undervisning av döva elever och elever med hörselnedsättning anser vi att språken svenska 

och teckenspråk inte kan skiljas åt, båda behövs och kompletterar varandra. Lindahl (2015) 

visar i sin studie att tvärspråklig dialog på metanivå har stor betydelse i teckenspråkigt 

lärande. Zaitseva et. al (1999) skriver att teckenspråket är en viktig förutsättning för döva 

barn. Allard (2013) visar i sin studie att teckenspråket som medierande redskap inte sätter 

käppar i hjulet för inlärningen i språken engelska och spanska, snarare är det faktum att fokus 

läggs på ord ryckta ur sina sammanhang en delorsak till elevernas svårigheter. Även i 

Skolverket (2016) som tar upp språkundervisning för nyanlända hörande elever betonas 

vikten av språklig kontext.  

För att kunna föra tvärspråkliga diskussioner på metanivå med eleverna anser vi det viktigt att 

de vuxna eleverna möter har hög teckenspråkig kompetens. I föreliggande studie är svenskt 

teckenspråk det dominerande språket. Enligt Hajer och Meestringa (2014) är lärare som 

undervisar i majoritetsspråket viktiga resurser för övriga lärare på skolan. Läraren i ämnet 

teckenspråk i studien men även övriga lärare som undervisar i förberedelseklassen och har 

goda kunskaper i teckenspråk kan tänkas vara en viktig resurs för övriga lärare. Som Hajer 
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och Meestringa (2014) påpekar menar vi att dessa lärare kan se till att den språkliga och den 

kognitiva nivån hålls på en relevant och hög nivå. Det förutsätter en organisation som ger tid 

och möjligheter till samverkan mellan undervisningspersonalen.  

Eleverna i studien har redan en teckenspråkig kommunikation på sitt modersmål. Studien 

visar att teckenspråket på olika sätt kan användas i syfte att stötta eleverna. Ett sätt att 

förtydliga och stötta på teckenspråk är att använda handalfabetsbokstavering och då visas 

samtidigt hur ordet stavas på svenska. Handalfabetsbokstavering förekommer under alla 

lektioner i studien. Ett annat sätt är att visuellt visa hur saker ser ut eller utförs, som när 

resurspersonen tydliggör papper, McDonalds och TV. Resurspersonen stöttar eleverna och 

inflikar ofta med förtydliganden under tiden som läraren har genomgång. Läraren ger också 

själv stöttning riktad direkt till någon av de nyanlända eleverna. Otterup (2015) poängterar att 

andraspråksinlärning kräver ett aktivt arbete och Akamatsu och Cole (2000) påpekar att en 

miljö rik på språk är av stor vikt för döva elever och elever med hörselnedsättning som 

kommer till skolan och möter nya språk då de passerat den optimala åldern för språkinlärning. 

Läraren skulle kunna förbereda material till de nyanlända eleverna och på andra sätt anpassa 

sin undervisning i högre grad. Detta skulle inte innebära att en resursperson skulle vara 

överflödig även om en del av resurspersonens roll är att underlätta för läraren. I egenskap av 

studiehandledare och i och med att resurspersonen träffar eleverna även i förberedelseklassen 

skulle denne ha möjlighet att skapa en röd tråd genom för- och efterarbete kring 

undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap. Detta finns det också ett exempel på i 

studien då resurspersonen föreslår att följande dag titta på den film kring vilken 

arbetsuppgifterna i slutet på lektionerna kretsat.  

Genom att låta en av de nyanlända eleverna återberätta en rolig historia om en mygga låter 

läraren i ämnet teckenspråk eleven använda sig av språkligt utflöde och får också möjlighet 

att upptäcka hur eleven uppfattat innehållet. Då läraren upprepar berättelsen på ett 

tydliggörande och anpassat teckenspråk visar en av eleverna tydligt att hen uppfattat den. 

Trots detta visar det sig då eleven ska återberätta för den andra nyanlända eleven att eleven 

inte uppfattat poängen med historien. Exemplet visar vikten av det egna användandet av språk 

vilket Otterup (2014) betonar då man med utgångspunkt i utflödet kan se vilka kunskaper 

eleverna har. Genom att återberätta ges eleverna även möjlighet att använda sitt språk vilket 

Hagström (2016) betonar som viktigt då språket utvecklas genom användande. I exemplet 

ovan fick läraren i studien möjlighet att innehållsmässigt korrigera det felaktiga flödet. Enligt 

Otterup (2014) kan språkliga korrigeringar vara utvecklande. Korrigering förekommer i 
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studien även under lektionen i SO då eleverna blandar ihop svenska bokstäver med 

bokstäverna i ASL eller när de använder tecken på deras respektive modersmål istället för 

svenska tecken. 

7.2.5 Att ta vara på elevernas språk 

De två nyanlända eleverna i studien har tidigare gått i skolor för döva i andra länder. Deras 

modersmål är teckenspråk och de använder ett ASL-influerat teckenspråk. I studien finns flera 

exempel på att modersmålet tas tillvara och att jämförelser görs mellan svenskt teckenspråk 

och elevernas modersmål, både i form av tecken och handalfabetsbokstavering. Ett exempel 

är en sekvens där eleverna uppmanas att visa tecken för färgerna på sina modersmål. Eftersom 

teckenspråket är ett visuellt språk är det relativt lätt att förstå varandra med hjälp av 

anpassningar i språket trots att elever och undervisningspersonal har olika modersmål. Roos 

(2011) tar upp en tendens att allt fokus läggs på det nationella teckenspråket och det talade 

språket i det land eleven flyttat till och att elevernas modersmål åsidosätts. Även elevens 

tidigare kunskaper baserade på modersmålet bör enligt Roos (2011) tas tillvara i 

undervisningen. En intressant fråga och utmaning är att lyckas upprätthålla språkliga 

diskussioner kring modersmålet även då eleverna stärkt sina kunskaper i det svenska 

teckenspråket. 

Samtlig undervisningspersonal i förberedelseklassen som deltar i studien har goda kunskaper i 

det svenska teckenspråket. De lärare i vår studie som undervisar de nyanlända eleverna i 

förberedelseklass utnyttjar också sina kunskaper i ASL. Under lektioner i ämnet hem- och 

konsumentkunskap används TSS, tecken som stöd till talad svenska, både av läraren och av 

de nyanlända elevernas klasskamrater. Läraren talar och tecknar samtidigt och eleverna svarar 

på talad svenska och ofta utan tecken som stöd. Enligt Hendar (2016) fungerar TSS som ett 

språkstöd snarare än som ett oberoende språk. Vi kunde i studien se att användningen av talad 

svenska och tecken samtidigt ofta innebär att tecken inte utförs till alla ord. Talad svenska 

dominerar och det händer att respondenterna glömmer att teckna till talet. Knoors och 

Marschark (2014) betonar en fungerande dialog mellan lärare och elev. Vi menar att 

kunskaper i teckenspråk hos undervisningspersonal har betydelse för interaktionen. Med goda 

kunskaper i svenskt teckenspråk kan man bemöta eleverna på deras nivå och få en väl 

fungerande dialog vilket Knoors och Marschark (2014) lyfter. Bristande kommunikativa 

förmågor hos undervisningspersonalen kan påverka elevens språkliga utveckling.  
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8. Avslutande reflektioner 

I detta kapitel tar vi upp avslutande reflektioner och ger också förslag på vidare forskning 

kring undervisning av nyanlända döva elever och elever med hörselnedsättning. Syftet med 

denna studie är att belysa språkutvecklande undervisning för  nyanlända teckenspråkiga elever 

i två olika gruppkonstellationer, förberedelseklass och ordinarie undervisning. Studien bygger 

på ett sociokulturellt perspektiv där centrala delar är kommunikation och språkanvändning. 

Genom det sociokulturella perspektivet kan vi se teckenspråkets betydelse för språk- och 

kunskapsutvecklingen när det gäller nyanlända döva elever och nyanlända elever med 

hörselnedsättning språk. Studien visar på användning av språkutvecklande stöttning och 

språkligt stöd i olika former i båda gruppkonstellationerna. Studien visar också på behovet av 

kunskap hos alla lärare då nyanlända elever deltar i ordinarie undervisning. Praktiska ämnen 

som hem- och konsumentkunskap erbjuder naturliga möjligheter till språkligt stöd. Positiva 

språkutvecklande faktorer kan sedan överföras till andra ämnen för ökat användande av 

språkutvecklande metoder även i teoretiska ämnen.  

Nyanlända döva elever och elever med hörselnedsättning ställs inför stora språkliga 

utmaningar. Framför allt behöver dessa elever vistas i en miljö rik på språk innehållande en 

varierad undervisning där olika lärare samarbetar kring eleverna. Studien visar vikten av en 

medveten inställning hos alla lärare och en helhetssyn på skolan. 

Studien lyfter behovet av ökade kunskaper om teckenspråkiga nyanlända elever och olika sätt 

att ge språkligt stöd. Det svenska teckenspråket är inkörsporten för tillägnande av 

ämneskunskaper, där teckenspråket fungerar som ett medierande redskap. 

Undervisningspersonalens kunskaper i svenskt teckenspråk har betydelse för en teckenspråkig 

nyanländ elevs skolframgång. Språkliga förutsättningar skiljer sig i studien åt mellan 

undervisning i förberedelseklass och ordinarie undervisning. I förberedelseklassen har lärarna 

goda kunskaper och bemöter eleverna på deras nivå. En annan fundering vi har med oss från 

arbetet med studien är konsekvensen av att använda TSS, tecken som stöd till tal. 

Studien visar exempel på olika sätt att stötta nyanlända döva elever och nyanlända elever med 

hörselnedsättning. Nyanlända döva elever och elever med hörselnedsättning kan inledningsvis 

dra fördel av en teckenspråkig studiehandledare som stöttar eleverna språkligt i ordinarie 

undervisning. Studien visar också att undervisningen i förberedelsegrupp fungerar bäst för 

eleverna i studien bland annat då undervisningen i förberedelseklass ger tillgång till fullt 
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teckenspråkig miljö. Vi menar att ordinarie undervisning också kan fungera bra men 

anpassningar behöver göras för en fungerande undervisning. Detta kräver medvetenhet och 

kunskap hos undervisningspersonalen. Att TSS används i den ordinarie undervisningen i 

studien medför att de nyanlända eleverna inte blir fullt delaktiga trots denna ambition från 

läraren och stöd från en resursperson. Det är en organisatorisk fråga om de nyanlända 

eleverna ska kunna tillägna sig språket. Dessutom krävs som tidigare nämnt att lärare har 

kunskap om nyanländas språkutveckling och deras behov av språkutvecklande undervisning.  

 

8.1 Specialpedagogiska implikationer 

Resultatet från studien visar många olika möjligheter att arbeta språkutvecklande med 

nyanlända döva elever och nyanlända elever med hörselnedsättning. De nyanlända eleverna i 

vår studie kan sägas vara exkluderade i den ordinarie undervisningen trots att syftet är att 

inkludera. Detta anser vi både vara en organisatorisk fråga och en fråga om kunskap och 

medvetna språkutvecklande arbetssätt. Studien visar också vikten av en miljö rik på språk och 

betonar vikten av att alla lärare är insatta i dessa elevers behov och bygger sin undervisning 

på språkutvecklande arbetssätt. Med vår utbildning till speciallärare följer dock ett särskilt 

ansvar att bidra till utveckling av undervisningen. I rollen som speciallärare har vi möjlighet 

att sprida kunskap om språkutveckling och språkutvecklande undervisning och påverka 

arbetet mot en helhetssyn på skolan och ett ökat samarbete mellan undervisningspersonal. 

Speciallärare och specialpedagoger kan också stötta kollegor kring undervisning av nyanlända 

elever och ge tips om språkutvecklande arbetssätt och material. Vår förhoppning är att detta 

examensarbete kan fungera som underlag i diskussioner och bidra till ökat samarbete mellan 

lärare i ämnet teckenspråk, ämneslärare samt lärare i språk. Målet är en ökad samsyn kring 

nyanlända elevers behov av olika språkstimulerande arbetssätt och ett ökat samarbete kring 

undervisningen mellan lärare i alla ämnen. 

 

8.2 Vidare forskning 

Arbetet med denna studie har väckt många tankar och funderingar. Det finns många frågor 

kring lärande, undervisning och språkutveckling när det gäller nyanlända döva elever och 

elever med hörselnedsättning. Eftersom kunskaper i svenskt teckenspråk är en förutsättning 

för kunskapsinhämtning i svenska språket i skrift och i övriga ämnen har vår studie fokuserat 

på språkligt stöd i undervisningen av teckenspråkiga nyanlända elever. Vi har ställt frågan 
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vilka möjligheter till utveckling i svenskt teckenspråk eleverna fått i olika 

undervisningssammanhang. På vilka sätt nyanlända döva elever och elever med 

hörselnedsättning ges förutsättningar att utveckla kunskaper i svenska språket i skrift är en 

annan viktig fråga. Svenska språket blir för dessa elever ytterligare ett helt nytt språk de inte 

har förkunskaper i då de lär sig att skriva ett språk de inte har haft tillgång till genom hörseln 

och som skiljer sig från teckenspråkets grammatik och syntax. Det skulle också vara 

intressant att undersöka betydelsen av lärares kunskaper i svenskt teckenspråk för nyanlända 

elevers språkutveckling och hur detta kan påverka interaktion mellan elever och lärare.  
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Hej!      2016-01-20 

 

Vi heter Dagmar Pleva och Johanna Ovesen Ericsson och läser speciallärarutbildningen med 

inriktning mot dövhet och hörselnedsättning vid Örebro Universitet. Under våren läser vi vår 

sista termin då vi skriver examensarbete. Detta kommer att handla om språkinriktad 

undervisning för nyanlända elever med dövhet och hörselnedsättning. Syftet är att undersöka 

på vilka sätt nyanlända elever bäst tar till sig det nya språket parallellt med ämneskunskaper. 

Som nyanlända räknar vi elever som gått i svensk skola maximalt fyra år (Skolverket 2016). 

Vi är intresserade att så snart som möjligt utföra deltagande observationer och önskar vid ett 

antal tillfällen under vårterminen delta i en klass där, om möjligt, minst ett par nyanlända 

elever ingår. I första hand är vi intresserade av att observera under SO-lektioner. Vi kommer 

inte att ställa några frågor till eleverna utan enbart finnas med under lektionstid och observera. 

Under tiden vi observerar kommer vi att använda oss av filminspelning och fältanteckningar 

som stöd för minnet. Dessutom kommer vi att behöva genomföra intervjuer med pedagogerna 

i elevgruppen.  

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innefattar information 

om vår studie, frivilligt deltagande och att eleverna när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan. Allt material kommer endast vi två att ha tillgång till och när studien är avslutad 

kommer inspelningar och anteckningar att förstöras. Genom hela studien kommer kommun, 

skola, rektorer, lärare och elever vara anonyma och ingen person ska kunna identifieras.  

Vänliga hälsningar  

 

Dagmar Pleva och Johanna Ovesen Ericsson, lärare på ***skolan 

 

dagmar.pleva@***.se Johanna.Ovesen-Ericsson@***.se  

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke att delta i studien.  

 

Rektor:  

 

 

__________________________  

 

Pedagoger: 

 

__________________________   __________________________  
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Hej!     2016-02-22 

Vi heter Dagmar Pleva och Johanna Ovesen Ericsson och vi är lärare på ***skolan. Vi läser 

nu sista terminen på Speciallärarprogrammet med inriktning mot dövhet och 

hörselnedsättning på Örebro Universitet, d.v.s. vi blir speciallärare för elever som är döva 

eller har hörselnedsättning. 

Vi ska under våren skriva en examensuppsats som ska handla om språkinriktad 

ämnesundervisning för nyanlända elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Syftet är 

att undersöka på vilka sätt nyanlända elever bäst tar till sig det nya språket parallellt med 

ämneskunskaper och hur undervisningen läggs upp. 

Vi kommer att göra en undersökning i ditt barns klass. Vi ska göra observationer av 

undervisningen genom att filma och göra anteckningar. Vi kommer inte att ställa några frågor 

till ditt barn. Ingen annan än vi två kommer att se filmer och anteckningar och när 

examensarbetet är avslutat förstörs allt inspelat material och anteckningar. Alla som är med i 

studien kommer att vara anonyma, man kommer inte att kunna förstå vilken skola vi varit på 

och vilka barn vi observerat. 

Rektor och ert barns lärare har gett sitt medgivande till studien. Det är frivilligt för ditt barn 

att delta. Ditt barn har också rätt att när som helst under studien avbryta sitt deltagande.  

Maila gärna till oss om ni har frågor eller funderingar! 

Med vänlig hälsning 

Dagmar Pleva dagmar.pleva@***.se 

Johanna Ovesen Ericsson Johanna.Ovesen-Ericsson@***.se  

 

Jag tillåter att mitt barn är med i studien  

 

Jag tillåter inte att mitt barn är med i studien  

 

 

 

Elevens namn: __________________________________  

 

Förälders namn:_________________________________ 
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Ur Det värderande ögat av Bjørndal (2005) 

 

 

 

      

 

 

Datum: Tid: Situation: 

Person  Beskrivning: Vad sägs? Vad händer? 

   


