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Abstract 

Hörande barn till döva kallas med en förkortning CODA. Det är en grupp andra-

språkstalare med en unik andraspråkssituation som sällan uppmärksammas. 

CODA har teckenspråk som förstaspråk och talat språk som andraspråk. Min 

undersökning avser att genom semistrukturerade intervjuer med fyra lärare un-

dersöka huruvida CODA:s speciella språkliga situation uppmärksammas i under-

visning och om de erbjuds särskild stöttning i det svenska språket. Jag undersöker 

också ett läromedel med lärarhandledning som används av flera av informanterna 

för att se om det understödjer språkutvecklande undervisning. Undersökningen 

analyseras genom ett sociokulturellt perspektiv och Cummins klassrumsmodell för 

undervisning och lärande. Resultatet visar att medvetenheten om CODA är god-

tycklig och att undervisningen inte är uniform men att det läromedel jag har un-

dersökt understödjer språkutvecklande undervisning och i och med detta gynnas 

även CODA. 

 

 

Sökord: CODA, språkutvecklande undervisning, särskild stöttning, svenska, gymna-

sium. 
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1. Inledning 

Uttrycket andraspråkstalare inrymmer en mängd olika grupper. Vissa grupper är 

grundligt beforskade, medan andra grupper är i stort sett obeforskade. Gruppen 

CODA med sin unika situation med teckenspråk som förstaspråk och ett talat språk 

som andraspråk är en grupp andraspråkstalare som sällan uppmärksammas. 

Hörande barn till döva eller hörselnedsatta föräldrar kallas CODA. CODA är en 

engelsk förkortning av Children of Deaf Adults – barn till döva vuxna. CODA växer 

upp i familjer där man kommunicerar på teckenspråk och därför jämställs CODA 

med andraspråkstalare, det vill säga en person som har ett annat språk än majori-

tetsspråket (Fredäng 2003:139). Eftersom CODA har teckenspråk som förstaspråk 

och talat språk som andraspråk är deras situation speciell bland andraspråkstalare 

som annars har två eller flera talade språk som förstaspråk respektive andraspråk. 

Förkortningen KODA betyder Kids of Deaf Adults och betecknar personer under 

arton år som är hörande barn till döva föräldrar. Jag har valt att genomgående an-

vända den generella termen CODA även för personer under 18 år. Specialpedago-

giska skolmyndigheten (SPSM) använder följande definition: ”Du är CODA om du 

har föräldrar som använder teckenspråk hemma” (Specialpedagogiska Skolmyn-

digheten 2018). 

År 2014 gjorde Statens offentliga utredningar (SOU) en utredning om hur Special-

pedagogiska skolmyndigheten tillsammans med Skolverket, kommunala, statliga 

och enskilda huvudmän inom specialskolans målgrupp tillsammans kan arbeta 

mot att öka måluppfyllelsen för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav 

språkstörning som är i behov av teckenspråk. I utredningens avsnitt 10.1.1 inklud-

eras även CODA-elevers behov och CODA-elevers rätt till en tvåspråkig undervis-

ning med svenska som undervisningsspråk och teckenspråk som modersmål, det 

vill säga att CODA har svenska som andraspråk (Statens offentliga utredningar 

2016:46). Detta innebär att skolan ska stödja, utveckla och uppmuntra en språkut-

vecklande undervisning som ger eleverna möjlighet att fördjupa och utveckla sina 

kunskaper i det svenska språket. 

I kursplanen för svenska som andraspråk på gymnasiet kan man läsa att 

”[e]leverna ska […] ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina 

förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det 

svenskå såmhället” (Skolverket 2011:1). I kursplanen kan man även läsa att ele-

verna ska ges ”[f]örmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant 

för sammanhanget” (Skolverket 2011:1). I undervisning innebär detta att skolan 

ska vara uppmärksam på CODA-elevers speciella, språkliga utmaningar och utvär-

dera om eleverna behöver stöd i modersmålet teckenspråk och/eller i andrasprå-

ket talad svenska. ”Skolverket uppger att bedömningen om eleven har behov av 

svenska som andra språk eller inte, ligger på skolans ansvar att bestämma. Detta 

görs i samråd med föräldrarna” (Specialpedagogiska skolmyndigheten 
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2018). Detta innebär att eleven inte automatiskt ges undervisning i svenska som 

andraspråk utan kan även undervisas i svenska som förstaspråk. 

Med utgångspunkt i detta är jag intresserad av att undersöka om CODA-elever på 

gymnasiet erbjuds särskild stöttning i det svenska språket och specifikt särskild 

stöttning i att utveckla ordförråd och hur denna särskilda stöttning utformas. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen syftar till att synliggöra CODA:s språkliga situation i undervisning 

genom att identifiera om CODA-elever på gymnasiet i fyra utvalda exempel får sär-

skild stöttning i språkutvecklande undervisning och att undersöka på vilket sätt 

stöttningen är utformad. Min undersökning har speciellt fokus på utvecklingen av 

ordförrådet i det svenska språket enligt Cummins klassrumsmodell för språkut-

vecklande undervisning och genom Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Forsk-

ningsfrågorna är: 

 Erbjuds CODA-elever särskild stöttning i det svenska språket med särskilt 

fokus på ordförrådet? 

 På vilket sätt är stöttningen utformad av lärare och av läromedel? 

1.2 Begrepp 

Under denna rubrik förklaras centrala begrepp i uppsatsen. 

1.2.1 Döv 

Dövhet är den medicinska termen för förlust av hörsel. Sveriges Dövas Riksför-

bunds (SDR) definierar döv som en person som inte kan höra. Förstaspråk för den 

som föds döv eller blir döv tidigt blir teckenspråk. Vuxendöva är de som har förlo-

rat sin hörsel senare i livet. Vuxendöva har ofta svenskan som förstaspråk men har 

också lärt sig teckenspråk för att lättare kommunicera med andra som kan tecken-

språk (Sveriges Dövas Riksförbund 2014). 

SDR ställde i sin rapport från 1988 ”Döv i Sverige” frågån ”vem är döv?” SDR defi-

nierade fyra kategorier: de som är födda döva, de som har blivit döva under barn-

doms- eller ungdomsåren, de som har vissa hörselrester men använder tecken-

språk för att kommunicera eller de som har blivit döva som vuxna och vill använda 

teckenspråk för kommunikation (Sveriges Dövas Riksförbund 1988). 

1.2.2 Hörselnedsättning 

Hörselskadades Riksförbund (HRF) beskriver hörselnedsatt som ett samlingsbe-

grepp som innehåller många olika diagnoser och olika grader av hörselnedsätt-

ning. Anledningarna till hörselnedsättning kan variera och även graden av hörsel-

nedsättning varierar. Gemensamt för gruppen hörselnedsatta är att ljud försvagas, 

förvrids, blir oskarpa, att det är svårt att skilja olika ljud från varandra, att ljudom-
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råden faller bort etcetera. Hörselnedsättning definieras i tre undergrupper: lätt, 

måttlig eller grav. En hörselnedsättning hindrar vissa ljud från att föras vidare upp 

till hjärnan vilket medför svårigheter att tolka tal och ljudmiljön runt omkring. 

Hörselnedsättning kan bero på en rad olika saker: en ärftlig hörselskada, sjukdom, 

miljö eller ålder. Inom dessa grupper finns ytterligare undergrupper och variation-

erna på hörselskador är många och ofta individuella (Hörselskadades Riksförbund 

u.å). 

1.2.3 Teckenspråk 

Teckenspråk är ett visuellt-gestuellt språk som bygger på signaler och som kan 

uppfattas med synen och uttrycks med händerna, ansiktet och kroppen. Tecken-

språk är ett eget språk med eget teckenförråd och egen grammatik men saknar 

skriftspråk. Det finns cirka 160 teckenspråk i världen. Det svenska teckenspråket 

är ett av många minoritetsspråk som utvecklas och talas i Sverige (Specialpedago-

giska skolmyndigheten [SPSM] 2018).  

Språklagen har givit svenskt teckenspråk en särskild ställning i det svenska sam-

hället. I språklagens paragraf 9 har det svenska teckenspråket en ställning motsva-

rande de nationella minoritetsspråken (SFS 2009:600). Teckenspråk erkändes of-

ficiellt 1981. Riksdagen erkände då dövas rätt till teckenspråk som modersmål. 

Detta innebär att man i undervisning i dövskolor använder teckenspråk som 

förstaspråk (Sveriges Dövas Riksförbund 2014). 

1.2.4 Minoritetsspråk 

För att ett språk officiellt ska erkännas som ett minoritetsspråk i Sverige måste två 

kriterier uppfyllas. Det första kriteriet är att det ska vara ett språk och inte en dia-

lekt. Det andra kriteriet är att språket ska ha talats kontinuerligt i tre generationer 

eller cirka hundra år. I praktiken finns även ett tredje villkor för att ett språk ska få 

status som minoritetsspråk. Det tredje villkoret är att språkets talare själva önskar 

att språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk (Institutet för språk och 

folkminnen 2019). 

1.2.5 Förstaspråk 

Med förstaspråk menar man det språk en person har lärt sig behärska först. I de 

flesta fall är det också det språk som talas i hemmet. En annan term för förstaspråk 

är modersmål (Nationalencyklopedin u.å). 

1.2.6 Andraspråk 

Ett andraspråk är ett språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig 

sitt förstaspråk (modersmål).  Andraspråkets inlärning äger rum i en miljö där 

språket används i naturlig kommunikation. Psykologiskt och socialt har andra-

språket en betydelse för individen som är jämförbar med förstaspråkets. Andra-

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
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språket ska kunna tillfredsställa individens alla kommunikationsbehov (Nat-

ionalencyklopedin u.å). 

1.2.7 Skrivutveckling för ett andraspråk 

Skrivutveckling är en del av den generella utvecklingen av litteracitet på ett andra-

språk. Men den allmänna andraspråksutvecklingen skiljer sig från utveckling av 

litteracitet på ett andraspråk på flera olika sätt. Den allmänna andraspråksutveckl-

ingen gynnas av att andraspråksinläraren möter andraspråket i så tidig ålder som 

möjligt. När det gäller andraspråksutveckling i litteracitet kan kunskaper om skri-

vande, läsning och text på förstaspråket utnyttjas och detta kan innebära fördelar 

för äldre inlärare. Ulrika Magnusson skriver att omfattande forskning om utveckl-

ing av ett skolrelaterat och akademiskt språkbruk är komplicerat och tidskrävande 

(Magnusson 2013: 636-637). 

Enligt interdependenthypotesen utnyttjas förmågor som har med skrivande och 

läsning att göra när man skriver både på sitt förstaspråk och sitt andraspråk och 

att just sådana förmågor är gemensamma för första- respektive andraspråket 

(Cummins, 1981:29). En viktig konsekvens av interdependenthypotesen, skriver 

Magnusson, är att den ger stöd för en åtskillnad av andraspråksutveckling: en all-

mänspråklig och en relaterad till läsning, skrivande och att kunna relatera till text 

(Magnusson 2013: 637), det vill säga de åtskillnader som Cummins (1979) benäm-

ner som BICS och CALP (mer om detta under kapitel 0 nedan). Med utgångspunkt i 

distinktionen mellan andraspråksinlärning av vardagligt språk (BICS) och skolrela-

terat språk (CALP) skriver Lotta Olvegård och Pernilla Andersson Varga, Göteborgs 

universitet, för Skolverket (2017:4) att för att lyckas i skolan måste elever med 

svenska som andraspråk lära sig att behärska det skriftspråksbaserade skolsprå-

ket. Olvegård och Andersson Varga skriver att elever med flera språk ofta separe-

rar de olika språken i olika domäner. Ett språk används kanske nästan uteslutande 

enbart i hemmet, den vardagliga domänen medan ett annat språk används i skolan, 

den specialiserade domänen. Detta kan innebära att flerspråkiga elever inte har 

tillgång till alla ord på alla sina språk. Därför, påpekar Olvegård och Andersson 

Varga, är det viktigt att utöka elevernas språkliga register (Olvegård & Andersson 

Varga, 2017:4). 

1.2.8 Ordförråd 

Enligt Inger Lindberg lägger ett rikt ordförråd grunden till läs- och skrivutveckling. 

Att använda undervisning om ord och begrepp som en del i att skapa en jämlik 

skola är en väg som skapar en skola för alla. Lindberg poängterar att det är viktigt 

att lärare har kunskap om hur ordförrådet kan stimuleras, utvecklas och vad det 

betyder att kunna ett ord. Genom ett medvetet arbete med ordmedvetenhet i alla 

ämnen kan skolan klara den viktiga uppgiften att främja ordförrådsutvecklingen 

hos alla elever oavsett elevernas olika förutsättningar (Lindberg 2017:12).  
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Inger Enström förklarar att det receptiva ordförrådet även kallat det passiva ord-

förrådet innebär att man inte behöver behärska ordet till fullo. Man behöver där-

emot ha en aning om ordets betydelse. Att fullständigt behärska ett ord innebär att 

man vet vad ordet betyder, hur och när ordet ska användas och att man själv ska 

kunna använda ordet på ett korrekt sätt. Det passiva ordförrådet kräver alltså inte 

att personen ska kunna använda ordet självständigt utan istället ha en ungefärlig 

uppfattning om vad ordet betyder genom att studera i vilken kontext ordet befin-

ner sig. Det produktiva, det vill säga det aktiva, ordförrådet innebär däremot att 

man behärskar ordet fullt ut. Personen vet på vilket sätt ordet används eller om 

ordet kan ha olika betydelser beroende på sammanhang. I det produktiva ordför-

rådet ska man också behärska ordets olika grammatiska former. Enström uppger 

att det receptiva ordförrådet utgör den största delen av hela vårt ordförråd (En-

ström 2013:175).  
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2. Båkgrund 

I detta kapitel kommer jag att beskriva en del av CODA:s bakgrund och vad skolans 

styrdokument säger om en likvärdig skola och om läroplaner. 

I Sverige fanns det år 2017 cirka 30 000 teckenspråksanvändare varav ungefär 

8 000–10 000 är barndomsdöva (Döva.se 2017). Man räknar med att cirka 90 % av 

personer med dövhet eller hörselnedsättning får hörande barn (Singleton & Tittle 

1999:234). Dessa hörande barn till döva kallas med en engelsk förkortning CODA 

(Children of Deaf Adults). CODA har teckenspråk som förstaspråk och talat språk 

som andraspråk och jämställs därför med andraspråkstalare – en person som har 

ett annat språk än majoritetsspråket (Fredäng 2003:139). 

Statens offentliga utredningar (SOU 2016:46) hänvisar till Skolverkets hemsida där 

man uppger att det 2016 fanns cirka 10 000 CODA-barn i Sverige. Emelie Cramér-

Wolrath uppger att det inte finns någon officiell statistik för hur många CODA det 

finns i svensk skolverksamhet. Det finns heller inte mycket forskning om CODA i 

undervisningssammanhang och eventuella behov av särskild stöttning i det 

svenska språket. Carin Roos uppger att CODA har en talspråksutveckling som lik-

nar en andraspråkstalares (Roos 2009:6).  

Skolinspektionen visar i en granskning från 2010 som utreder språkutveckling för 

barn och elever med annat modersmål än svenska, att undervisning i den svenska 

skolans förskolor och skolor uppvisar brister i arbetet med språk- och kunskaps-

utveckling. I granskningens avsnitt 3.1.1 kan man läsa att många lärare saknar 

kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och att lärare 

uppvisar bristande kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå (Skolin-

spektionen 2010:16). 

Inger Lindbergs rapport Ordförrådet – en framgångsfaktor (2017:2) visar att 

många studier lyfter att det finns en stor variation i fråga om det antal ord som 

barn i olika miljöer möter i sin vardag liksom i fråga om den roll som språket spe-

lar i den sociala interaktionen i hemmet. Dessa skillnader, menar Lindberg, kan få 

stor betydelse för barnens senare skolgång (Lindberg 2007:16). Rapporten visar 

vidare att det för många flerspråkiga elever som vuxit upp i Sverige och i olika ut-

sträckning kommit i kontakt med svenska språket före skolstarten, kan finnas 

luckor i det svenska ordförrådet också när det gäller vardagliga ord som hör barn-

domen och familjesfären till just genom att vardagen ofta upplevts på och genom 

andra språk än svenska (Lindberg 2007:14). Lindberg skriver vidare att ordförrå-

det i en individs andraspråk i allmänhet är svagare etablerat än ordförrådet i 

förstaspråket. Detta tar sig bland annat uttryck i en vagare och grundare kunskap 

om orden tillika en osäkerhet om hur orden används vilket gör man inte lika lätt 

hittar de ord man behöver. Detta, skriver Lindberg, är en följd av att orden i andra-
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språkets ordförråd inte är lika effektivt och funktionellt organiserade som i första-

språket (Lindberg 2017:3).  

Christine Cox Eriksson skriver i Ordförråd och ordkunskap – språkets byggstenar 

(2016) att ett genomsnittligt svenskt klassrum består av en blandning av elever 

med olika språklig och socioekonomisk bakgrund som har skiftande kunskaper i 

och om olika skolämnen och som har varierande inlärningspreferenser och kogni-

tiva förmågor. Cox Eriksson skriver att det är en viktig uppgift för läraren att se till 

att alla elever utvecklar ett stort ordförråd som bidrar till att lägga grunden för läs- 

och skrivutveckling. Cox Eriksson skriver vidare att om en elev visar sig ha ett 

mindre utvecklat ordförråd behöver läraren arbeta utifrån metoder som påskyn-

dar ordinlärningen till exempel kognitivt engagerande inlärningsaktiviteter (se 

exempel i avsnitt 6.1.1 Strategier för språkutveckling i undervisning). Detta, menar 

Cox Eriksson, är en förutsättning för att elever ska kunna utveckla en bas av ord, 

begrepp och uttryck. Läraren måste utgå ifrån ett medvetet förhållningssätt till 

arbetet med ord (Cox Eriksson 2016:191). 

Svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 

2010:800, § 5). I Skollagen (SFS 2010:800) står det att utbildningen i alla skolfor-

mer ska vara likvärdig och anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. 

Skolverket utkom 2011 med nya läroplaner och kursplaner (Skolverket 2011). I 

styrdokumenten för samtliga skolformer går språkets avgörande roll i lärandepro-

cessen i skolans alla ämnen som en röd tråd.  

I enlighet med Skolverkets riktlinjer för skolans värdegrund ska alla som arbetar i 

skolan uppmärksamma och stödja elever som är i behov av stöd eller extra an-

passning. Läraren ska i sin undervisning utgå ifrån den enskilda elevens behov, 

erfarenheter, tänkande och förutsättningar. Läraren ska vidare stödja, stimulera 

och handleda eleven samt ge extra anpassning till elever i svårigheter. Läraren ska 

också genomföra och organisera sin undervisning så att eleven får stöd i språk- 

och kommunikationsutveckling (Skolverket 2011:7–8). 

Enligt läroplanen för gymnasiet (GY 11), är svenska gymnasiets övergripande syfte 

för all undervisning i ämnet svenska att undervisningen ska leda till att eleverna 

får tillit till sin egen språkförmåga, utvecklar kunskaper om det svenska språkets 

ursprung och uppbyggnad, ges förmåga att reflektera över språklig variation samt 

ges möjlighet att tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och sam-

hällsliv (Skolverket 2011:1). Vidare ska undervisningen i ämnet svenska ge elever-

na förutsättningar att utveckla kunskaper om språkriktighet i texter samt att ge 

förutsättningar för eleverna att själva formulera texter och muntliga framställ-

ningar (Skolverket 2011:2). 

Enligt GY 11 ska ämnet svenska som andraspråk ge elever med annat modersmål 

än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Läroplanen 
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tydliggör att ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara 

vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Enligt ämnesplanen i 

svenska som andraspråk på gymnasiet ska undervisningen syfta till att eleverna 

utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket och att eleverna ges 

möjlighet att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska 

samhället. Vidare ska eleverna i undervisning få rikligt med tillfällen att möta, pro-

ducera och analysera muntligt och skriftligt språk. Eleverna ska vidare ges möjlig-

het att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som 

behövs i arbetslivet och för vidare studier (Skolverket 2011:1). 
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3. Tidigåre forskning 

I detta avsnitt beskriver jag forskning kring språkutveckling och vikten av ett ut-

vecklat språk och ett rikt ordförråd för att lyckas i studier. Avsnittet inkluderar 

också forskning om läromedel. Det finns mycket sparsamt med forskning som spe-

cifikt behandlar CODA:s språkutveckling och behov av språklig stöttning i under-

visning. 

I internationell forskning har ett flertal studier påvisat korrelationen mellan språ-

kanvändning i hemmet och utveckling av barns skriftspråkliga färdigheter och se-

nare framgång i skolresultat. Shirley Brice Heath har i en stor studie om ameri-

kanska yngre barns språkliga hemkultur visat att om språkanvändningen i hem-

met överensstämmer med språkanvändningen i skolan har barn större chans att 

nå skolframgång (Heath 1983, 1986a).  

Catherine Snow har i Bostonprojektet undersökt hur språk i hemmet påverkar se-

nare språkutveckling. Undersökningen visar att för att nå färdigheter i dekontex-

tualiserat språk, det vill säga språk som är kontextoberoende, spelar aktiviteter 

såsom sagoläsning, resonemang om påhittade händelser etcetera i hemmet en be-

tydande roll (Snow 1986, 2001:183). 

I Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare visar Inge-

gerd Enström (2004, 2013) vikten av att utveckla ett rikt ordförråd för att lyckas i 

studier och för att vara redo för akademiska studier och framtida arbetsliv (En-

ström 2013:171). Det har visat sig att elever som inte lyckas med ämnesstudier har 

brister i sitt ordförråd när det gäller ett skolrelaterat språk (Golden 2005:106–

108). 

Det norska projektet Læreboksspråk som av Anne Golden och Anne Hvenkilde ini-

tierats för att undersöka ordförrådet i 40 läromedel visar att de ord som vållar 

störst problem för andraspråksstudenter är de icke-fackliga orden, det vill säga 

sådana ord som förknippas med skolämnen men som inte explicit är facktermer. 

Explicita facktermer genomgicks av läraren i ett initialt skede av undervisningen 

men de icke-fackliga orden var ord som lärare automatiskt utgick ifrån att eleverna 

redan behärskade och därför inte lade speciell vikt vid i undervisning. Exempel på 

icke-fackliga ord kunde vara ordet härskare i ämnet historia, ordet hamn i ämnet 

geografi och ordet gnida i ämnet fysik (Golden 2006:117).  

Jim Cummins har som en av flera forskare utvecklat teorin om en uppdelning av 

andraspråksutveckling i två olika kompetenser. Den ena kompetensen CALP (Cog-

nitive Academic Language Proficiency) innebär kunskap om språket på ett djupare 

plan som relateras till skrivande, läsning och att kunna relatera till text, det vill 

säga ett mer akademiskt skolrelaterat språkbruk. Den andra kompetensen BICS 

(Basic Interpersonal Communicative Skills) består av en mer allmänspråklig kom-

petens vilket innebär det språk man använder i vardagligt bruk (Cummins 
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1980:97–111). Denna uppdelning blir en viktig faktor i undervisning eftersom 

andraspråkstalares språkförmåga inte enbart kan bedömas utifrån en allmän-

språklig nivå i andraspråket utan också måste bedömas utifrån en skolspråklig 

kompetens (Magnusson 2013:638). Den allmänspråkliga kompetensen, BICS, re-

presenteras i figur 2 av pilen till vänster och pilen som pekar uppåt. Den språkliga 

kompetensen CALP representeras av pilen som pekar till höger och av den nedåt-

gående pilen.  

 

Figur 1: The range of contextual support and degree of cognitive involvement in communica-

tive activities (Cummins & Swain 1996:153) 

David Qian och Mary Schedl (2004) har undersökt förhållandet mellan ordkunskap 

och läsförståelse och bedömning av läsfärdighet i ett andraspråk. I denna under-

sökning är andraspråket engelska. Qian och Schedl har funnit att ordförrådets djup 

respektive bredd spelade stor roll för läsförståelsen. Två aspekter av ordförrådets 

djup: kunskap om ord med närliggande betydelser och synonymer och kunskap 

om frekventa ordkombinationer i vilka ordet ingår, så kallade kollokationer, spelar 

enligt Qian och Schedl en avgörande roll. Flera studier påvisar också tydliga sam-

band mellan bredd och djup i ett ordförråd och detta kan ge en bra indikation på 

mer generell språkfärdighet (Qian & Schedl 2004:4; se vidare i avsnitt 1.2.8 Ord-

förråd). 

Leif Bergholtz och Peter Johansson (2014) har på uppdrag av Landstinget i Jönkö-

pings län har gjort en studie bland annat om arbetet med den undervisning som 

CODA-elever i samtliga skolformer får i Landstinget Jönköpings län. I undersök-

ningen intervjuades bland annat lärare om arbetet med CODA-elever i undervis-

ning. Ingen av de tillfrågade lärarna var medvetna om att de hade CODA-elever i 

undervisningen och ingen hade heller kännedom om på vilket sätt CODA kan be-

höva särskild stöttning i undervisning. Däremot trodde lärarna att ingen särskild 
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stöttning behövdes för CODA-elever. Även ett antal CODA-elever intervjuades i 

Bergholtz och Johanssons undersökning angående stöd i undervisning. Bergholtz 

och Johanssons sammanfattning av elevintervjuerna visade att eleverna själva ef-

terfrågade särskild stöttning i språk. Eleverna kände sig inte sedda och ansåg att 

de inte fått hjälp i skolarbetet. En elev uttryckte ått ”[d]et har inte varit lätt att lära 

sig språk. Jag har haft svårt att uttrycka mig även på svenska. Jag har tappat i 

svenskå språket också. Jåg hår tåppåt mycket.” En annan elev tillade ”Jåg håde be-

hövt mer hjälp. Främst i språk men egentligen i de flesta ämnena. Jag hade behövt 

läxhjälp. Många vet inte att en del döva föräldrar har ganska dålig utbildning ef-

tersom de har ett annat språk. De behärskar inte svenska riktigt.” (Bergholtz & Jo-

hansson 2014:43). 

Carin Roos (2009) har studerat unga CODA:s läsande och skrivande. Roos studier 

visar att CODA-barns läs- och skrivkompetens varierar stort. Roos menar att 

CODA:s svårigheter i läs- och skrivlärande förmodligen är en följd av flera faktorer 

men att det i många fall handlar om att föräldrarna som är döva inte själva behärs-

kar skriftspråket och därmed inte kan stödja sina barns lärande (Roos 2009:55). 

I en cypriotisk studie berättar tio vuxna CODA mellan åldrarna 21 och 30 om sina 

erfarenheter av skola och studier. Deltagarna berättar att föräldrarna oftast inte 

kunde hjälpa dem med läxor och hemarbete när de hade kommit förbi småskolan 

eftersom deras föräldrar inte behärskade skriftspråk särskilt väl. Studiens delta-

gare fick istället förlita sig på att få hjälp från andra hörande vuxna de hade i sin 

närhet, till exempel hörande släktingar eller lärare. Fanns det ingen hörande per-

son som kunde hjälpa dem så fick de klara sig själva. Detta, menar studiens delta-

gare, gav en ojämn skolgång som medförde ojämna skolresultat (Hadjikakou, 

Christodoulou, Hadjidemetri, Konidari & Nicolaou 2009:13).  

I Skolverkets rapport 284 (2006) undersöktes läromedlens roll i undervisning. 

Undersökningen hänvisar till flera forskningsstudier som visar att läromedel an-

vänds på olika sätt och i olika omfattning från lärare till lärare (Skolverket 

2006:21). Rapporten visar tre kategorier av lärare som alla använder läromedel 

olika. En dominerande kategori som främst använder läroboken som källa för det 

mesta av inlärningen, en andra kategori där läromedel främst används som ut-

gångspunkt för övningar och uppgifter och en tredje kategori där läromedel an-

vänds som referens och tolkningsunderlag (Skolverket 2006:21). I undersökning-

en framkommer vidare att tre av fyra lärare anser att de får stöd i sitt planerings-

arbete av tryckta läromedel och att lärarna överlämnar mycket av sitt eget hand-

lingsutrymme till läroboksproducenterna. Därför får läroböckerna en viktig roll för 

konkretiseringen av nya läroplaners mål, innehåll och arbetsprinciper och också 

en viktig roll för hur undervisningen utformas. Undersökningen ger också att läro-

böckerna har en legitimerande funktion i lärarnas arbete. Så länge de följer en lär-

obok som de anser fyller läroplanens krav, resonerar lärarna, kan de också vara 
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säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, innehåll och principer (Skol-

verket 2006:22). 

4. Teoretiskå utgå ngspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva de teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för min analys. 

4.1 Språkutvecklande ämnesundervisning  

I en språkutvecklande ämnesundervisning integreras ämnesmål och språkutveckl-

ingsmål. Genom att aktivt använda språket ges eleverna chans att applicera språ-

ket i en undervisningssituation och kunskaper om undervisningsämne utvecklas 

parallellt med att språket utvecklas. Centralt för språkutvecklande undervisning är 

en rik interaktion i klassrummet, riklig språklig produktion både muntligt och 

textuellt i ett meningsfullt sammanhang samt återkoppling både från lärare och 

från andra elever. Viktiga begrepp i en språkutvecklande undervisning är enligt 

Maaike Hajer att eleverna får lära i kontextuella sammanhang genom att knyta 

språket till vardagslivet med vardagliga ord och uttryck, att eleverna ges språkligt 

stöd i form av andraspråksdidaktik och att organisera en aktiv klassrumsinterakt-

ion (Hajer 2004:48–49). 

För att skapa ett meningsfullt lärande genom effektiv undervisning måste under-

visning grundas i tre faktorer: styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Lärarna ska därtill ta hänsyn till och arbeta utifrån de behov som finns i 

klassrummet. De didaktiska frågorna vad, hur och varför kan appliceras på under-

visning från en mängd olika perspektiv. Vad ska eleverna lära sig?, hur ska under-

visningen utformas? och varför utformas undervisningen just på detta sätt? är frå-

gor en lärare måste ställa sig. God undervisning kännetecknas av en positiv 

lärmiljö med ett öppet klassrumsklimat där dialog och ömsesidig återkoppling 

byggs och där även misstag kan ge tillfälle att lära. Därför har jag valt att utgå ifrån 

Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Jag har också valt att tolka 

det sociokulturella perspektivet genom Jim Cummins teori om effektiv stöttning 

(scaffolding) som jag tycker stämmer överens med Vygotskijs teori om den närm-

aste utvecklingszonen (zone of proximal development).  

4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella teorin grundas i den socialt orienterade utvecklingspsykologi 

som bland annat den ryske psykologen Lev Vygotsky lanserade på 1920- och 1930-

talen. Den sociokulturella teorins fundament är att språk utvecklas ur sociala och 

kommunikativa behov. När människor strävar efter ömsesidig kommunikation 

uppstår ett samarbete och en socialisation och genom detta samarbete, skriver 

Vygotskij, utvecklas språket. Vygotski belyser att det finns ett samband mellan 
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språk och tänkande och att människan formas i den kultur språket befinner sig i 

eftersom språk är kulturbetingat (Vygotskij 2001:38).  

En del i den språkliga interaktionen är för en inlärare stöttning, scaffolding. Denna 

stöttning får inläraren bland annat genom dialog och genom undervisning. 

Scaffolding kan ske genom omformulering och utveckling av det sagda, tolkningar, 

rättelser etcetera. För att språklig utveckling ska uppnås bör stöttningen ligga 

inom elevens närmaste utvecklingszon, zone of proximal development. Zonen för 

närmaste utveckling innebär kunskap som ligger inom räckhåll för utveckling men 

som ännu inte behärskas självständigt och individuellt (Hammarberg 2012:65).  

Enligt Roger Säljö är en aspekt av det sociokulturella perspektivet på lärande att 

klassrummet är ett rum som skapas och formas i ett intersubjektivt samspel mel-

lan lärare och elever. Säljö skriver att en tanke med Vygotskijs utvecklingszon är 

att människan ständigt befinner sig i utveckling och förändring och att i utveckl-

ingszonen finns kunskap en människa är bekant med och kan inhämta med lite 

stöd, till exempel från en lärare. I nästa steg behärskar personen själv att använda 

sig av kunskapen den tillskansat sig med viss hjälp (Säljö 2010: 119-125).  

 

Figur 2: Utvecklingszon (Säljö 2010:122) 

4.3 Cyklisk modell för undervisning och lärande 

Skolverket utgår ifrån Cummins teori om systematisk stöttning med speciellt fokus 

på skolrelaterat språk och placerar in den i cirkelmodellen eller som Skolverket 

kallar den, en cyklisk modell för undervisning och lärande (Polias, Lindberg & Reh-

man 2017:4). Skolverket definierar för varje fas i figuren vad som förväntas av 

undervisningen. Modellen är hämtad från den australiska genrepedagogiken (Rot-

hery 1996; Martin, 1999; Johansson, Sandell & Kuyumcu 2006, 2013) och har sin 

teoretiska förankring i Vygotskijs tänkande (Polias, Lindberg & Rehman 2017:3). 

Den cykliska modellen fokuserar på de kunskaper och färdigheter som ligger i zo-

nen för närmaste utveckling, zone of proximal development. 

Stöttningen i den cykliska modellen spelar en central roll genom att den dynamiskt 

och successivt möjliggör ett alltmer självständigt agerande. Den cykliska modellen 

utgår från en integrerad syn på språk och lärande och är uppbyggd i fyra faser som 

tillsammans utgör en cykel. Grundtanken är att eleverna i slutändan förväntas 

producera texter (muntligt, skriftligt, multimodalt) som först modellerats och kon-

struerats med lärarens hjälp och i gemensamt arbete (Polias, Lindberg & Rehman 

2017:3). 
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Figur 3: Cykeln för undervisning och lärande (Polias, Lindberg & Rehman 2017:4) 

Den cykliska modellen för lärande bör enligt Skolverket tillämpas på följande sätt:  

1. Kunskap om ämnet byggs upp genom att aktiviteter av olika slag genomförs. 

Ämnet och förkunskaper om ämnet sätts i ett sammanhang genom diskussioner. 

Läraren leder och bjuder in eleverna att delta och bidra.  

2. Den mest lärarstyrda fasen innefattar modellering och dekonstruktion. Läraren 

visar och förklarar process och resultat stegvis så att eleverna får en modell att 

utgå ifrån. I det fortsatta arbetet har eleverna tillgång till allt material.  

3. Med stöd i materialet från fas två konstrueras gemensamt texter med ett språk-

ligt fokus. Eleverna bidrar med innehåll och läraren stöttar språkligt vid behov. I 

fas tre utvärderas elevernas arbete för att se om tidigare aktiviteter räcker för att 

eleverna ska kunna gå vidare till fas fyra.  

4. I fas fyra ska eleverna vara så väl förberedda att de självständigt klarar av att 

producera text av samma slag som bearbetats i fas två och tre. Utvärdering av 

undervisning och lärande sker i alla faser och leder till att undervisningen kan för-

stärkas genom minicykler (cykler i cykeln) som möjliggör omtagning, förtydli-

gande och utveckling (Polias, Lindberg & Rehman 2017:4). 

4.4 Cummins klassrumsmodell 

Språkutvecklande undervisning fokuserar på aktiv och autentisk språkanvändning 

där språkets formella aspekter successivt integreras. Sådan undervisning är helt 
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nödvändig för många av våra flerspråkiga elever och gynnar alla elevers språk- och 

kunskapsutveckling oavsett språkbakgrund. 

Cummins klassrumsmodell åskådliggör vad språkutvecklande undervisning inne-

bär. Klassrumsmodellen har tre fokus: fokus på innehåll, fokus på språk och fokus 

på språkanvändning. Centralt är interaktionen mellan elev och lärare. Frågorna 

under varje fokusområde i Figur 6 är tänkta att vara till stöd för lärares reflektion 

över den egna undervisningen (Schmidt & Wedin 2015:5). 

 

Figur 4: Tolkning av Cummins modell (Schmidt & Wedin 2015:5) 
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5. Metod 

I följande avsnitt beskriver jag mina metodval, mina urval och vad mitt urval är 

baserat på. Jag beskriver också hur undersökningen är genomförd och kapitlet in-

nehåller även ett avsnitt om metodkritik och om de etiska aspekter jag har följt. 

Min undersökning är uppdelad i två delar. Den första delen består av fyra inter-

vjuer. Den andra delen består av en analys utförd på ett läromedel med tillhörande 

lärarhandledning. Resultatet är uppdelat i två delresultat, delresultat 1 och delre-

sultat 2. 

5.1 Metodval 

Delstudie 1 består av fyra intervjuer och utgår ifrån en kvalitativ metod. Intervjuer 

kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. I delstudie 1 har 

jag valt semistrukturerad intervju där frågorna styrs av en intervjuguide för att 

leda samtalet åt ett visst håll men samtidigt har en öppenhet för viss improvisation 

för att se i vilken riktning svaren leder enligt detta krav som hör till en kvalitativ 

intervju (Cohen, Manion & Morrison 2011:413). Jag har även utgått ifrån en explo-

rativ ansats, vilket innebär ått intervjun är “öppen och fögå struktureråd” (Kvåle & 

Brinkmann 2014:148). Motsatsen till en explorativ ansats i intervjun är en hypote-

sprövande intervju som innebär att frågorna är mer stängda för att pröva en tidi-

gare fastställd hypotes (Kvale & Brinkmann 2014:148). Intervjufrågorna är utfor-

made utifrån frågor som återfinns i Cummins klassrumsmodell (se Bilaga 2). 

Delstudie 2 består av en textanalys som utgår från en kvalitativ metod. Enligt Mar-

tyn Denscombe (2009:324) lämpar sig en kvalitativ analysmetod väl för studier av 

texter och böcker. Analysen ska vara förankrad i de teorier som används. En kvali-

tativ forskningsmetod innebär en tolkningsprocess och resultaten som framkom-

mer tolkas i förhållande till det syfte och de frågeställningar studien avser. Forska-

ren ska förhålla sig objektivt till insamlad data, men läromedelsanalysen blir fors-

karens egen tolkning (Denscombe 2009:399). Tolkningen som textanalysen gene-

rerar blir därför mina egna värderingar av textens innehåll. Studien görs på publi-

cerade läromedel som är tillgängliga för alla och därför behövs inget etiskt övervä-

gande. 

5.2 Material och urval 

För att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar, det vill säga att 

undersöka om CODA-elever erbjuds särskild stöttning i det svenska språket och på 

vilket sätt stöttningen är utformad av lärare och läromedel om den erbjuds, blev 

mitt metodval för delstudie 1 att intervjua fyra gymnasielärare på fyra olika skolor 

i fyra olika kommuner i Sverige som har CODA-elever i sin undervisning. För att 

efterleva konfidentialitetskravet har jag valt att anonymisera intervjudeltagarna 

och jag kallar dem istället för L1, L2, L3 och L4. 
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Tabell 1: presentation av respondenterna som deltog i undersökningen 

Namn Ålder Ämne Lärarerfarenhet 

L1 61 år Svenska, svenska 

som andraspråk 

15 år 

L2 44 år Svenska, religion 10 år 

L3 40 år Svenska, franska 17 år 

L4 45 år Svenska, svenska 

som andraspråk 

20 år 

I delstudie 2 har jag valt att göra en läromedelsanalys med utgångspunkt i under-

sökningens syfte och frågeställningar. Eftersom tre av de fyra informanter jag har 

intervjuat uppger att de använder Carl-Johan Markstedts och Sven Erikssons 

Svenska impulser 1 i undervisning där CODA ingår har jag valt att analysera valda 

delar av den. Jag har valt att fokusera på de kapitel som specifikt inriktar sig mot 

språkutveckling. De delar jag har analyserat är blocken Ordet är ditt och Berättel-

ser omkring oss i sin helhet samt första kapitlet i blocket Skrivandets hantverk. Jag 

har även analyserat den lärarhandledning som hör till läroboken, för att undersöka 

hur lärare föreslås använda läromedlet för språkutvecklande undervisning med 

speciellt fokus på cykeln för undervisning och lärande. De delar i lärarhandled-

ningen som analyserats motsvarar de kapitel jag har analyserat i Svenska impulser 

1. 

5.3 Genomförande 

Informanterna valdes ut för att de undervisar CODA-elever i svenska eller svenska 

som andraspråk på gymnasiet. För att hitta lärare som undervisar CODA på gym-

nasiet tog jag först telefonkontakt med modersmålsanvariga i olika kommuner för 

att höra om det fanns några CODA-elever i kommunen. Anledningen till att jag 

valde att först kontakta modersmålsansvariga är att det är modersmålsansvariga 

som erbjuder CODA-elever modersmålsundervisning i teckenspråk och på så sätt 

vet de om det finns CODA-elever i kommunen. Var svaret jakande frågade jag om 

det fanns CODA-elever på gymnasienivå. Om det fanns det frågade jag vilket gym-

nasium och tog sedan via kommunernas hemsida reda på vilka lärare som under-

visade i svenska och/eller svenska som andraspråk.  

Jag skickade först ett mejl och presenterade mig och mitt ärende. Efter ett par da-

gar följde jag upp mitt mejl med ett telefonsamtal. Om lärarna ställde sig positiva 
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till en intervju mejlade jag frågorna och de etiska riktlinjerna jag följde i förväg 

inför vårt möte. Intervjuerna varade 20–35 minuter beroende på hur lång tid de 

kunde avsätta för att prata med mig. Intervjuerna hölls i rum som lärarna själva 

utsåg för att de skulle känna sig bekväma i situationen och för att de inte skulle bli 

störda.  

Under intervjuerna spelade jag in våra samtal på mobiltelefon med applikationen 

”Diktåfon röstinspelning” för ått inte störå såmtålet med ått åntecknå och för ått 

senare kunna gå tillbaka i den inspelade intervjun för att lyssna igen. Direkt efter 

intervjuerna utförde jag bastranskription efter Catrin Norrbys instruktioner om 

samtalsanalys (2014) för att minnas hela samtalet. En bastranskription innebär att 

man inte transkriberar pauser och avvikande uttal eftersom det inte tillför under-

sökningen något (Norrby 2014:100). Efter att transkriberingen var avslutad stude-

rade jag materialet för att få syn på helheten. En innehållsanalys på de texter tran-

skriberingen genererade utfördes därefter i tre steg: kodning, upptäcka tema och 

kodning av dessa teman. Kodning innebär i detta fall att man sätter ihop textens 

dominerande nyckelord och låter dem bli en del av textens helhet. Nyckelorden 

använder man sedan för att hitta gemensamma teman i texten (Kvale & Brinkmann 

2009:221). De nyckelord som intervjuerna genererade var språkutvecklande ar-

betssätt, klassrumsklimat, medvetenhet och samarbete. Texterna studerades även 

med utgångspunkt i studiens frågeställningar kopplat till läroplaner och tidigare 

forskning. 

Lärarna fick efter intervjun ett mejl med en sammanfattning av vårt samtal för ve-

rifiering av intervjuarens tolkning av svaren (Kvale & Brinkmann 2009:180). In-

tervjuerna utfördes under februari–mars 2019.  

På den lärobok tre av de fyra informanterna uppgav att de använde i undervisning 

och som jag fick ta del av gjorde jag en analys av hur språkutvecklande undervis-

ning understöds. Jag undersökte också på vilket sätt lärobok tillsammans med lä-

rarhandledning inbjuder läraren till att arbeta språkutvecklande med speciellt fo-

kus på att utveckla elevernas ordförråd.  

5.4 Bakgrundsinformation om informanternas erfarenhet av CODA 

Första gången L1 undervisade en CODA-elev var hen helt oförberedd på vad för 

utmaningar CODA ställs inför och hen var heller inte medveten om att eleven hade 

svenska som andraspråk eftersom eleven inte undervisades i svenska som andra-

språk utan hade valt svenska. L1 säger att det tog lång tid innan hen förstod att 

eleven kunde behöva extra stöttning. Hen noterade först att eleven var ganska svag 

i svenska och ibland hade lite svårt att uttrycka sig i skolrelaterad text. ”Språket 

blev helt enkelt lite torftigt”, såde informånten. Det som Inger Lindberg beskriver 

som ”ordförrådets bredd och djup” fåttådes (Lindberg 2017:3). L1 hade inte inför 

elevens skolstart fått någon informationsöverföring angående att eleven hade döva 

föräldrar. Detta var något som uppdagades när L1 i ett möte med lärarkolleger var 
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bekymrad över att eleven var svag i svenska. L1 diskuterade med sina kolleger och 

kom fram till att eleven hade svenska som andraspråk och därför borde ha extra 

stöttning i svenska. L1 säger att när väl extrastödet sattes in blev eleven långsamt 

bättre i svenska och kunde även uttrycka sig med större variation och djup på ett 

skolrelaterat språk såväl i tal som i skrift. Det eleven främst fick hjälp med var ab-

strakta akademiska ord och uttryck, fackord och liknande.  

Både L2 och L3 undervisar CODA för första gången och vet om att dessa elever har 

döva föräldrar men har inte reflekterat närmare över vad detta kan innebära för 

elevernas språkkunskaper. Det har heller inte förmedlats någon information inför 

skolstart och frågan diskuteras inte i lärarkollegiet.  

Eftersom L4 var mentor för den första CODA-elev hen undervisade hade hen redan 

innan terminsstart blivit informerad om vad CODA var och språkutmaningar som 

kan tänkas uppträda. Elevens föräldrar hade också bett om ett möte för att infor-

mera om att de var döva. L4 berättar att trots att hen kände till situationen ändå 

var oförberedd på i vilken utsträckning stöttning behövdes och inom vilka områ-

den. Hen fick, tillsammans med sina kollegor i arbetslaget, treva sig fram till kun-

skap. L4 berättar att hen läste mycket om CODA:s situation och förmedlade denna 

kunskap till lärarkollegiet.  

5.5 Metodkritik 

Resultatet kan inte tolkas som allmängiltigt för hur CODA-elevers stöttning ser ut i 

ämnet svenska på gymnasiet utan säger bara något om just de fyra lärare som in-

går i studien. Resultatet skulle också ha kunnat bli ett annat om jag hade använt en 

kvantitativ metod där jag hade skickat ut enkäter till ett större antal lärare med 

min undersöknings frågor: erbjuds CODA-elever särskild stöttning i det svenska 

språket med särskilt fokus på ordförrådet och på vilket sätt är stöttningen utfor-

mad av lärare och av läromedel? 

Jag hade kunnat intervjua CODA-eleverna som komplement till undersökningen för 

att få deras perspektiv men det har jag valt att inte göra på grund av tidsbrist. In-

tervjuer är subjektiva utsagor så det hade varit en balanserande faktor i empirin 

att undersöka vad eleverna själva anser om sina språkkunskaper och extra stött-

ning i det svenska språket. Jag hade också kunnat intervjua fler lärare för att få ett 

bredare underlag.  

Det undersökta undervisningsmaterialet är begränsat till en lärobok med tillhö-

rande lärarhandledning. Eftersom lärarhandledningar används utifrån varje lära-

res tolkning finns det en möjlighet att information som påverkar läroböckernas 

faktiska användning har förbisetts. För att bredda underlaget för undervisnings-

materialet hade fler läroböcker med tillhörande lärarhandledning kunnat under-

sökas. 
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5.6 Etiska aspekter 

Etik är viktigt i varje forskning. Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002) genom att hålla insamlad data konfidentiell och inte namnge per-

soner eller kommuner som deltagit i studien.  

Konfidentialitetskravet betyder att personlig identitet inte ska offentliggöras. 

Undersökningsdeltagarnas anonymitet kommer med viss risk kunna blottläggas 

genom att det inte finns speciellt många kommuner som aktivt arbetar med CODA-

elever. Jag vill därför i min uppsats undanröja hinder genom att avidentifiera 

materialet genom att inte redogöra för några namn på varken kommuner, skolor 

eller lärare (s. 12–13).  

Informationskravet tar upp vikten av informerat samtycke vilket jag valde att an-

vända mig av genom att tydligt informera alla kontaktade om vem jag är, om syftet 

med mina frågor samt att jag inte avser avslöja namn på skolor, personer eller 

kommuner i min undersökning. Jag anser att det inte föreligger risk för att jag ska 

ha förutfattade meningar om resultatet av de frågor jag ställer i mina kontakter 

eller intervjuer då jag aldrig har arbetat med dessa frågor tidigare och heller inte 

har någon förkunskap om lärares arbete med CODA-elever (s. 7–8). 

Jag har kommunicerat samtyckeskravet till informanterna genom att de har upp-

lysts om att det är frivilligt att delta i undersökningen och de har kunnat neka till 

att svara på frågor och avsluta intervjun om de så önskar (s. 9–11). 

Enligt nyttjandekravet som syftar till att insamlat underlag bara får användas i 

forskningssyfte avser jag inte att använda detta material på annat sätt (s. 14). 

Forskningen inom detta område är mycket begränsad så denna studie anser jag 

uppfyller forskningskravet som innebär att kunskaper om forskningsområdet ska 

fördjupas och förbättras (s. 1). 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier när man bedömer en vetenskaplig 

text. Reliabilitet i min undersökning innebär att läsaren ges möjlighet att skapa sig 

en egen uppfattning när det gäller undersökningsmetodens tillförlitlighet. Validitet 

syftar till materialet som används i undersökningen och dess giltighet. Stefan 

Stukát påpekar att en undersökning kan passera ett bäst föredatum och då inte 

längre vara giltig. Detta kan även appliceras på mitt material. Låg reliabilitet skap-

ar låg validitet. Däremot behöver hög reliabilitet inte medföra hög validitet (Stukát 

2005:126).   
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6. Resultåt 

I resultatdelen presenteras först delresultat 1 som redogör för de fyra intervjuer 

jag har genomfört. Resultatet är strukturerat i fyra avsnitt som bygger på de nyck-

elord som framkom i intervjuerna: språkutvecklande arbetssätt, klassrumsklimat, 

samarbete och medvetenhet samt på denna undersöknings forskningsfrågor som 

lyder: Erbjuds CODA-elever särskild stöttning i det svenska språket med särskilt 

fokus på ordförrådet? och På vilket sätt är stöttningen utformad av lärare och av 

läromedel? De fyra avsnitten är 1: Strategier för språkutveckling i undervisning. 2: 

Klassrumsklimat och samarbete. 3: Hur utformas särskild stöttning för CODA grun-

dat i förförståelse och medvetenhet om CODA:s språkliga situation? 

I delresultat 2 presenteras min analys av utvalda kapitel i läromedlet Svenska im-

pulser 1 och handledningen som hör till motsvarande kapitel i läroboken. Ana-

lysens utgångspunkt är språkutvecklande undervisning med fokus på ordförråd. 

Även detta resultat har koppling till båda mina forskningsfrågor. 

6.1 Delresultat 1: Intervjuer 

Nedan presenteras resultatet av de fyra transkriberade intervjuerna uppdelat i tre 

avsnitt. 

6.1.1 Strategier för språkutveckling i undervisning 

L1 berättar att hen arbetar på en skola där man aktivt arbetar med olika språkut-

vecklande strategier för alla elever och detta gynnar också CODA-eleven. L1 be-

skriver att skolan strävar efter att hela tiden utmana eleven lite över dess förmåga. 

Detta gör man bland annat genom att ge eleverna böcker att läsa som är en utma-

ning för dem men som läraren förstår att de kommer att klara av. Man har ofta 

högläsning i klassrummet. Läraren eller någon av eleverna läser ett stycke ur en 

text och därefter diskuterar man det lästa. Är det något som är oklart? Förstår alla 

samtliga ord? Är det några uttryck som är svåra att förstå? Sedan läser man ytterli-

gare ett stycke och så vidare. Detta, säger L1, ska leda till att man sedan i små 

grupper arbetar kring ett ämne för att slutligen examineras och skriva om ämnet 

på egen hand. L1 strävar efter att följa cykeln för undervisning och lärande (Polias, 

Lindberg & Rehman 2017:4). 

En annan strategi L1 berättar att man använder sig av är att lyssna på utvalda 

sommårpråtårprogråm från progråmmet ”Sommår” i rådions P1. Läråren väljer ut 

ett program som hela klassen lyssnar på tillsammans. Efter avlyssning analyserar 

man i helklass ord och uttryck, diskuterar tema, budskap och begrepp. Eleverna får 

även i läxa att lyssna på andra sommarpratare för att sedan diskutera dem i små-

grupper eller i helklass. Slutligen får eleven skapa ett eget sommarprogram utifrån 

vad man hittills har lärt sig. Även denna övning, förklarar L1, utgår från cykeln för 

undervisning och lärande. 



 

22 

 

Inför ett nytt block i undervisningen går L1 igenom ord och begrepp både på 

svarta tavlan och genom att dela ut stenciler för att eleverna ska vara språkligt för-

beredda på ämnet de kommer att behandla. L1 vinnlägger sig om att använda 

samma uttryck i sin undervisning som återfinns i kunskapskraven så att eleverna 

ska vara bekanta med och förstå innebörden av till exempel uttrycket ett väl un-

derbyggt argument. Detta har syftet att eleverna tidigt ska lära sig förstå innebör-

den i det som förväntas av dem för att nå upp till kunskapskraven. 

L4 har skapat en fast lektionsstruktur för sina elever där man först sammanfattar 

föregående lektion, därefter undervisar dagens lektion för att slutligen prata om 

nästa lektion. L4 har också skapat ett diskussionsforum bland sina kollegor där 

man diskuterar och delar med sig av erfarenheter kring språkutvecklande arbets-

sätt.  

L4 läser alla instruktioner som klassen får högt i helklass plus att eleverna också 

får instruktionerna på papper för att alla ska uppfatta dem. L4 frågar också klassen 

om de tycker att hen har varit tydlig så att alla förstår. Detta ger eleverna chansen 

att utan att tappa ansiktet medge att de inte alltid förstår, förklarar L4. Även här 

får eleverna ofta arbeta i mindre grupper för att sedan göra ett slutarbete på egen 

hand. L4 praktiserar ofta en metod vars förkortning är EPA – eleverna arbetar först 

ensamma, sedan i par med en slutlig genomgång i helklass (alla). 

Under höstterminen läser alla elever i L4:s klass boken Stjärnlösa nätter av Arkan 

Asaad. I helklass resonerar lärare och elever sedan om boken. Detta ska sedan leda 

fram till en resonerande uppsats. I och med att hela klassen högt får resonera kring 

en gemensam bok hittar klassen tillsammans ord och uttryck för att beskriva 

bokens handling och händelser. Detta moment ska sedan ligga till grund för när 

eleven själv ska skapa en resonerande text. 

L2 och L3 berättar båda att de inte har någon genomarbetad struktur för språkut-

vecklande arbetssätt. En metod båda använder sig av är boksamtal. Eleverna läser 

först varsin bok. När böckerna är färdiglästa sitter eleverna i grupper och samtalar 

kring teman och frågeställningar de tillsammans har diskuterat innan påbörjad 

läsning. Detta, menar L2 och L3, är en form av språkutveckling eftersom eleverna 

diskuterar händelser, teman begrepp och liknande.  

L2 är förutom svensklärare också dramalärare. Eftersom hen i sin klass har många 

elever med svenska som andraspråk dramatiserar hen ofta svåra ord, uttryck eller 

språkliga passager och eleverna får göra detsamma. Detta, menar L2, gör att ele-

verna får kroppsminnen av nya ord och minns dem bättre. L3 säger sig ha märkt 

en förbättring i förståelse när hen ger eleverna fysiska böcker istället för att de ska 

läsa undervisningsmaterial på sin dataskärm.  

L1 förklarar sin undervisningsfilosofi när det gäller vikten av språkutveckling: 



 

23 

 

Om vi inte undervisar så att eleven förstår så misslyckas vi ju ändå med 

vårt uppdrag eftersom eleven inte kommer att uppnå det jag vill att de 

ska uppnå. 

6.1.2 Klassrumsklimat och samarbete  

Samtliga respondenter uppger att de medvetet strävar efter ett dialogiskt klass-

rum. Det dialogiska klassrummet är ett begrepp som innebär att en stämning öpp-

nas upp för eleven att kunna göra sin röst hörd, där samtal genereras och olika 

åsikter, perspektiv och värderingar tillåts. Det dialogiska klassrummet kan bland 

annat användas i textsamtal och om textupplevelser. Respondenterna skapar till-

sammans med eleverna en atmosfär av respekt och tillit där allas erfarenheter an-

ses vara värdefulla bidrag till helheten (Dysthe 1997:244).  

Vid bedömning av text resonerar L1 och L4 tillsammans med varje elev om den 

text eleven skrivit enligt ett formativt bedömningssätt där läraren tillsammans 

med eleven går igenom sin analys av texten, en s.k. skrivdidaktisk analys. I en 

skrivdidaktisk analys görs eleven uppmärksam på den egna textens styrkor och 

svagheter. Genom detta arbetssätt, förklarar informanterna, ges eleven verktyg för 

att kunna jämföra sina texter med teorier och begrepp och för att kunna dekon-

struera sin egen text. Eleverna får också metoder för att med en utomstående, kri-

tisk blick kunna granska till exempel ordval och meningsbyggnad. Detta gör att 

eleven får möjlighet att diskutera och sätta ord på sitt arbete. Både L1 och L4 säger 

att eleverna uppskattar detta och tycker att de växer med processen. 

L2, L3 och L4 berättar att de använder kamratrespons som ett sätt för alla elever 

att öva sig i att formulera sig och framföra konstruktiv kritik på ett adekvat sätt. 

Inför kamratresponsen har lärarna givit eleverna termer och begrepp att öva på 

inför responsen. Detta, menar informanterna, bidrar till att eleverna tillsammans 

med varandra utvecklar sitt ordförråd och sin argumentationsförmåga.  

I och med att L1 vänder på resonemanget och ställer frågan till eleverna om hen 

har varit tydlig nog så att alla förstår vad de ska göra så skapas ett tillåtande klimat 

där eleverna vågar uttala att de inte alltid hänger med. Detta har gjort eleverna 

mer benägna att våga visa svagheter och be om hjälp både från läraren och sina 

klasskamrater. Eleverna kan då hjälpa varandra vilket gynnar båda parters lä-

rande, anser L1. 

L2 använder sina kunskaper inom drama för att få eleverna att öppna upp och 

bjuda på sig själva. Detta skapar ett klassrumsklimat som inbjuder till improvisat-

ioner och acceptans. Eleverna vågar kliva fram och bjuda på sig själva samtidigt 

som de lär sig ord och uttryck. Eleverna uppmuntras också att införliva sitt första-

språk om de har svenska som andraspråk. Detta har gett eleverna ett brett spekt-

rum av ord och uttryck på en mängd olika språk, berättar L2. 
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L3 uppmuntrar högt till tak i klassrummet men upplever att dynamiken i klassen 

är något försiktig och att klassen är en ganska tyst klass. L3 tycker inte att hen rik-

tigt har fått till den anda av uppmuntrån och ”bjussighet” som hen hade hoppats 

på. L3 ingår i ett nätverk av lärare från olika skolor i olika grannkommuner där 

man diskuterar språkutvecklande arbetssätt och klassrumsstrategier. L3 tycker att 

hen kanske har märkt en positiv förändring i klassen mot ett mer tillåtande och 

modigt klimat. 

6.1.3 Hur utformas särskild stöttning för CODA grundat i förförståelse och 

medvetenhet om CODA:s språkliga situation? 

L1 är den som har mest erfarenhet av att undervisa CODA. Vid intervjutillfället är 

det den tredje CODA-eleven hen möter i sin undervisning. L4 har tidigare undervi-

sat en CODA-elev och detta är nu andra gången. För L2 och L3 är det första gången 

de undervisar en CODA-elev (se avsnitt 5.4 Bakgrundsinformation om informan-

ternas erfarenhet av CODA). 

Ingen av de fyra CODA-eleverna undervisas i svenska som andraspråk. L1 har från 

början haft en tät dialog med den CODA-elev hen nu undervisar om språk och 

språkutveckling. Även om det även tidigare bland elevens lärare funnits en medve-

tenhet om att eleven har döva föräldrar så fanns inte insikten om att det skulle 

kunna behövas extra stöttning, berättar L1. L1 som har erfarenhet av CODA upp-

märksammade detta och tycker att eleven har gjort stora framsteg i det svenska 

språket och speciellt i sitt ordförråd. L1 säger att eleven upplever att svenskkun-

skaperna har blivit mycket bättre sedan särskild stöttning har satts in. Eleven själv 

var inte medveten om att hen kunde få extra hjälp. Eleven går nu tredje året på 

gymnasiet. L1 säger att eleven har förbättrats betydligt i examinationer i svenska. 

Eleven har uppgivit för L1 att det känns säkrare när det gäller att producera text i 

alla former och att hen inte behöver leta efter ord och uttryck. Läraren och elever-

na har redan tillsammans gått igenom dem under tidigare lektioner. Eleven får 

också läxhjälp på skolan eftersom elevens föräldrar har svårt att hjälpa med läx-

orna. Sammantaget har elevens betyg i svenska förbättrats sedan särskild stöttning 

sattes in och för att läraren är extra uppmärksam på hur det går. L1 informerade 

tidigt sina lärarkollegier som CODA-eleven hade i de andra ämnena om att eleven 

kunde behöva särskild språkhjälp. Även lärarna i de andra ämnena anser att ele-

ven gjort språkliga framsteg som märks i både tal och skrift. Eleven uppger att hen 

är lättad över att få hjälpen för hen förstod inte själv att språkstöd behövdes. 

Även L4 har redan från start varit uppmärksam på hur CODA-eleven klarade 

svenskan. Eftersom L4 tidigare har undervisat CODA kunde hen applicera sina ut-

arbetade och inhämtade kunskaper om strategier i undervisning på eleven. Detta 

har gjort att eleven känner sig trygg med att L4 finns där och stöttar vid behov. Att 

känna att läraren finns där som stöd har gjort att eleven vågar visa när hen behö-
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ver hjälp eller är osäker. L4 tycker att elevens kunskaper i svenska har utvecklats 

och fördjupats och att eleven mer och mer använder sig av ett skiftande ordförråd. 

L3 uppger att hen inte har uppmärksammat den CODA-elev hen undervisar på nå-

got speciellt sätt. Klassen där CODA-eleven ingår är en klass med många elever 

som inte är starka i svenska eller i övriga ämnen. Detta gör att L3 har fullt upp med 

att stötta i stort sett alla elever i klåssen. Däremot går eleven på läxhjälp på ”stu-

dion”, dit elevernå kån gå efter skoltid för ått få hjälp med läxor, hjälp med ått plå-

nera sitt skolarbete och stöttning på andra sätt. Läxhjälpen är frivillig men läraren 

kan rekommendera en elev att gå till studion och de pedagoger som arbetar på 

studion tar aktiv kontakt med eleverna. Pedagogerna på studion ingår i olika ar-

betslag tillsammans med klassmentorer så de har vetskap om vilka elever som be-

höver extra hjälp. L3 säger att CODA-eleven går till studion men inte i så stor ut-

sträckning som eleven egentligen borde. Att detta ligger utanför skoltid tror L3 är 

en stor anledning till att eleven inte går dit så ofta. Enligt L3 är CODA-eleven inte 

speciellt stark i svenska vare sig när det gäller muntligt eller skriftligt framförande. 

Den klass L2 undervisar där en CODA ingår är en högpresterande klass på en skola 

dit det är högt tryck för att få plats. L2 säger att alla elever i klassen pressar sig 

hårt för att prestera sitt bästa. L2 har inte tänkt närmare på om CODA-eleven 

skulle ha problem med svenska men när L2 tänker efter så är inte CODA-eleven 

bland de starkaste. L2 noterar att eleven ibland får kämpa extra hårt för att få bra 

betyg. L2 har inte kopplat ihop detta med att eleven har svenska som andraspråk. 

L2 tänker inte på detta särskilt ofta, uppger hen på en direkt följdfråga. Eftersom 

eleverna måste ha tämligen höga betyg för att komma in på skolan så har L2 utgått 

ifrån att språket inte är ett problem. Vid närmare eftertanke är språket heller inget 

problem för eleven, uppger L2, men eleven är definitivt inte i toppskiktet när det 

gäller vare sig muntlig eller skriftlig framställning. CODA-eleven ges ingen extra 

stöttning i L2:s undervisning. L2 tänker, efter att vi har diskuterat detta, sätta sig 

ned med eleven och ha en diskussion om vårt samtal och fråga eleven om hen öns-

kar extra stöd. För L2 är vårt samtal lite av en ögonöppnare, säger hen själv. Hen 

har inte tänkt på att eleven har svenska som andraspråk och kan behöva extra 

uppmärksamhet. L2 tänker ta upp frågan i lärarkollegiet. L2 vet att även om eleven 

är högpresterande så kämpar hen hårt för sina betyg. L2 har tänkt att detta enbart 

beror på elevens höga ambitionsnivå men inser nu att det också kan handla om 

andra faktorer. 

6.2 Delresultat 2: Analys av läromedel 

Den lärobok som jag har analyserat i detta avsnitt är Svenska impulser 1 av Carl-

Johan Markstedt och Sven Eriksson (2017) och den lärarhandledning som hör till 

läroboken. Lärarhandledningen är publicerad 2009. Till lärarhandledningen till-

kommer en uppdaterad och kompletterande del som inbegrips i analysen. 
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6.2.1 Svenska impulser 1 

Markstedt och Eriksson (2017) skriver i baksidestexten till Svenska impulser 1 att 

de vill göra eleven till en trygg och säker talare och kunna utveckla elevens för-

måga att läsa skönlitteratur och sakprosa genom nya vägar till utveckling och lä-

rande utifrån en tydlig struktur. Läroboken är uppdelad i fyra block som i sin tur 

innehåller ett antal kapitel. Blocken heter Ordet är ditt, Berättelser omkring oss, 

Skrivandets hantverk och Olika sidor av språket. I läroboken finns också ett tema 

med skrivuppgifter som påminner om den skriftliga delen av det nationella provet 

och som ska vara en förberedelse och ett stöd för eleven inför nationella provet i 

svenska. Varje kapitel inleds med ett utdrag ur läroplanens (GY 11) centrala inne-

håll och ett utdrag ur kunskapskraven från GY 11. I inledningen till det första ka-

pitlet i bokens första block – Ordet är ditt (Markstedt & Eriksson 2017: 8) är föl-

jande taget ur läroplanens centrala innehåll och från kunskapskraven: 

Ur det centrala innehållet: 

 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. 

Ur kunskapskraven: 

 Eleven kan, i förberedande samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna 

tankar och åsikter. 

Jag har valt att analysera blocken Ordet är ditt och Berättelser omkring oss i sin 

helhet samt första kapitlet i blocket Skrivandets hantverk. Kapitlet heter I skrivar-

verkstan. Jag har valt att analysera just dessa delar eftersom de är särskilt inriktade 

på språkutveckling.  

6.2.1.1 Struktur 

Samtliga kapitel följer samma tydliga struktur som inleds med en sammanfattning 

av syftet med vad eleven ska inhämta för kunskaper och en kort beskrivning av hur 

innehållet är upplagt. Detta kopplas till de utdrag ur centrala innehållet och kun-

skapskraven i läroplanen (GY 11) som nämnts tidigare. Den inledande delen följs 

av övningar i helklass där läraren leder och där det ges utrymme för eleverna att 

ställa frågor och diskutera innehållet i uppgiften. Efterföljande övningar sker både 

i smågrupper där eleverna uppmanas att diskutera hur uppgiften språkligt kan 

tydliggöras och hur eleverna kan stötta varandra med egna erfarenheter och kun-

skaper och tillbaka i helklass med inslag av uppgifter som ska utföras enskilt. Slut-

ligen mynnar varje kapitel ut i en examination som sammanfattar det undervis-

ningen tidigare har behandlat. I de analyserade kapitlen ingår övningar där speci-

fika ord och uttryck gås igenom och kopplas till innehållet för att belysa vikten av 

ordinlärning och ett genreanpassat ordförråd. I blocket Berättelser omkring oss ges 

eleverna texter att läsa och tolka. En förklaring till specifika ord och uttryck som 

ingår i texterna har lagts bredvid textavsnittet för att belysa och förklara nyckelord 
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och hur de används i detta textsammanhang. Till novellen Ett ark papper av August 

Strindberg förklaras till exempel ordet tambur, sätta bo, maka och flyttlass (s. 80–

81). 

6.2.1.2 Utveckla tal 

Den särskilda inriktningen på språkutveckling kommer till uttryck i Ordet är ditt 

genom tal. Eleven ska närmare studera samtalsmönster och att hålla tal. Blocket 

inleds med att eleven får studera och reflektera över det allmänna samtalet om-

kring oss och i grupp dela med sig av och diskutera samtal man har snappat upp 

och överhört till exempel i någon folksamling. Undervisningen leds sedan in på 

diskussioner och iakttagelser om samtalsmönstrets olika komponenter och sam-

spelet mellan talarna. Eleverna får i samtalsövningar nära studera mönster och 

turtagning och skriva ned sina reflektioner för att få en förståelse för det komplice-

rade samspel som utgör ett samtal. Det förberedda samtalet som avslutas med att 

hålla ett tal inför klassen kommer som avslutande del i blocket. Eleverna lär sig 

disposition och den retoriska arbetsprocessen genom delmoment där boken när-

mare går in på hur man ska tänka, förslag på användbara ord och uttryck som le-

der talet framåt till exempel: ”för det första vill jag nämna..”, ”en annan sak jag vill 

lyfta fram är..”, användning av retoriska frågor för att fånga sina åhörares upp-

märksamhet, övergångar och en fördjupande beskrivning av stilfigurer (s. 25–26). 

Eleverna ska sedan skriva ett eget tal om valfritt ämne och hålla det inför klassen. 

Efter varje tal ger eleverna respons till varandra. Responsen följer en mall med 

punkter för hur eleven ska tänka och formulera sig för att responsen ska bli kon-

struktiv, tydlig och stöttande (s. 32).  

6.2.1.3 Utveckla läsning 

I blocket Berättelser omkring oss ligger fokus på eleven som läsare. Eleverna får 

börja med att verbalisera vad skönlitteratur är för just dem först genom att enskilt 

formulera detta sedan genom att varje elev får läsa upp sitt förhållande till skönlit-

teratur i helklass. Boken övergår sedan mer och mer till att eleven genom under-

visningen ska lära sig hur man fördjupar sig i texter, att lära sig läsa mellan rader-

na, se textkopplingar till annan litteratur, resonera om skönlitterära texter och så 

vidare. Detta sker genom olika övningsuppgifter. Till exempel får eleven i en öv-

ning läsa ett utdrag ur en novell och uppmanas att särskilt lägga märke till ord och 

uttryck för hur en person skildras för att senare tillsammans i grupp samtala om 

texten och beskrivningar av persongalleriet, hur en stämning skrivs fram, hur hu-

vudpersonens tankar skildras och så vidare (s. 72–73). Meningen med övningen är 

att eleven ska lära sig att skriva fram en känsla. Eleverna uppmanas beskriva ljud 

och dofter och ges förslag på ord för att beskriva uttryck som ledsen, stressad, 

rädd, lycklig etcetera. Detta ska senare leda till att eleven ska läsa en roman och 

föra en läslogg över hur romanen speglar personer, miljöer, handlingens uppbygg-

nad och språk (s. 65). Blockets sista avsnitt tillägnas poesi. Tillsammans diskuterar 
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klassen olika dikter som presenteras i boken. Eleverna uppmanas berätta varför 

man uppskattar just en särskild dikt, att med egna ord beskriva en stämning i dik-

ten och slutligen att skriva en egen dikt utifrån de reflektioner man tidigare kom-

mit fram till (s. 95).  

6.2.1.4 Utveckla skriftspråk 

I skrivarverkstan arbetar med att utveckla elevernas förmåga att skriva. Kapitlet 

beskriver hur en text blir till från tanke till en färdig text och hur texten växer fram 

steg för steg. Den retoriska arbetsprocessen beskrivs med en tankekarta som stöd 

för struktur och innehåll. Kapitlet går igenom hur en text ska disponeras och ger 

generella råd och tips för hur en text ska bli läsbar, sammanhängande och hur 

språket ska varieras. Övningarna som hör till kapitlet behandlar text, att jämföra 

texter, att reflektera över budskap och mottagare och vad texten ska åstadkomma. 

Eleverna får arbeta i grupper för att diskutera och tillsammans bygga upp olika 

texter vilket innefattar att lära sig skriftspråkets normer för språkriktighet. I slutet 

av kapitlet ska eleven själv skriva en text som de andra eleverna ger respons på 

genom att följa en responsmall (s. 131). 

6.2.2 Svenska impulser 1 – lärarhandledning 

Den första delen av lärarhandledningen till Svenska impulser 1 (Markstedt 2009:4–

6) inleds med en introduktion av arbetssätt kring läsning och litteratursamtal. Re-

dan inledningsvis uppmanas läraren att introducera ett arbetssätt för läsning och 

litteratursamtal för att ge ämnet en tydlig struktur och underlätta för eleverna i 

kommande lektioner för att det tydligt ska framgå vad de förväntas göra och hur 

de förväntas tänka och resonera.  

6.2.2.1 Talövningar 

I avsnittet Ordet är ditt (s. 29–33) ges ett flertal exempel på talövningar. För att öva 

argumentation föreslås att eleven letar upp en insändare eller en debattartikel som 

eleven ska argumentera för. I övningen ingår också att eleven ska lära sig att ringa 

in tes, argument och eventuella motargument (s. 29). I en annan övning ska ele-

verna tillsammans utse en vinnarblogg i en speciell kategori som eleverna tillsam-

mans har kommit överens om tidigare. Eleverna ges direktiv för vad de ska tänka 

på när de utser den bästa bloggen till exempel vad blogginläggen handlar om, vad 

man får ut av att läsa bloggen, hur kommentarerna är skrivna och annat. Eleverna 

ska också tillsammans argumentera för varför just den vinnaren utsågs (s. 31).   

6.2.2.2 Läsövningar 

I avsnittet som heter Att introducera en roman (s. 8) ges en pedagogisk genomgång 

på nio punkter hur läraren kan sätta igång tankar och språkdiskussioner som gör 

eleven språkligt och tankemässigt förberedd på att läsa en roman. Introduktionen 

börjar med att eleverna tillsammans diskuterar tankar kring titel och omslag för 
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att sedan övergå i högläsning i helklass. Vidare övningar sker både i smågrupper 

och enskilt och syftar till att eleven ska lära sig romanens språk och stil och öva sig 

i att formulera sina tankar i ord. Eleverna får också gå tillbaka till sina texter som 

de skrivit i början för att utvecklå dem under helå momentet, så kållåde ”minicyk-

ler”. Det innebär ått det i cykeln kan förekomma mindre cykler som ger chans till 

omtagning, förtydligande och utveckling. Arbetssättet syftar till att fördjupa ele-

vernas språkliga verktyg för att kunna läsa, förstå och arbeta med litteratur i ro-

manform.  

6.2.2.3 Skrivövningar  

Till avsnittet I skrivarverkstan kompletterar lärarhandledningen läroboken med en 

checklista som kan användas när man arbetar med texter. Checklistan introducerar 

tips och förklaringar på hur man ska tänka när det gäller språket, innehållet och 

formen i en text. Checklistan syftar till att stötta eleven med idéer om hur en text 

kan byggas upp och utvecklas (s. 35). 
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7 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka om CODA-elever får särskild stöttning i ämnet 

svenska med fokus på ordförråd och hur stöttningen i så fall är utformad. För att 

besvara mina forskningsfrågor har jag intervjuat fyra lärare som undervisar CODA 

i ämnet svenska och jag har analyserat det läromedel tre av de fyra lärarna uppger 

att de använder i sin undervisning. 

7.1 Särskild stöttning för CODA 

Resultatet skiljer sig åt i fråga om särskild stöttning för CODA-elever. Två av infor-

manterna var medvetna om att CODA har svenska som andraspråk och gav CODA-

eleverna särskild stöttning medan de andra två var omedvetna om CODA:s eventu-

ella behov av stöd i svenska. Ingen av eleverna fick undervisning i svenska som 

andraspråk vilket är ett val som eleven tillsammans med föräldrar och rektor kan 

göra när en elev har svenska som andraspråk (Specialpedagogiska skolmyndighet-

en 2018). Min uppfattning är att detta inte har varit ett aktivt val eftersom det 

krävs en medvetenhet från både föräldrar och skolledning om CODA:s rättigheter 

som andraspråkstalare för att erbjuda detta alternativ. De lärare som gav CODA 

särskild stöttning hade själva tidigare erfarenhet av att undervisa CODA och hade 

således en egen beredskap för elevens eventuella behov av stöd. Stödet till CODA 

var i denna undersökning, uppfattar jag, personbundet. Med det menar jag att om 

inte lärarna har tidigare erfarenhet av att undervisa CODA är det inte givet att 

CODA:s språkliga situation medvetandegörs bland lärarna och eleverna kan bli 

utan särskild stöttning om behov finns. Detta belystes av Skolinspektionens under-

sökning 2010 där det framkom att många lärare saknar kunskap om hur man kan 

arbeta språk- och kunskapsutvecklande och att lärare uppvisar bristande kunskap 

om elevernas bakgrund och kunskapsnivå (Skolinspektionen 2010:16). Två av in-

formanterna ser till att hålla ett öga på hur det går för CODA-eleverna både på lekt-

ion och examination och en av eleverna som inte får extra stöttning i den ordinarie 

svenskundervisningen får extra stöd i form av läxhjälp utanför skoltid. Läxhjälpen 

är dock inte insatt speciellt på grund av att eleven har svenska som andraspråk 

utan för att eleven generellt har svaga kunskaper i flera ämnen. Detta kan jämföras 

med resultatet i den cypriotiska studien där CODA beskriver en skolgång med 

ojämna resultat bland annat på grund av bristande hjälp med skolarbetet i hemmet 

(Hadjikakou, Christodoulou, Hadjidemetri, Konidari & Nicolaou 2009:13) och Lan-

dstinget Jönköpings Läns studie där eleverna vittnar om bland annat språklig osä-

kerhet och föräldrarnas svårigheter med att bistå i skolarbete (Bergholtz & Johans-

son 2014:43) samt Carin Roos forskning som säger att föräldrar till CODA ibland 

inte fullt ut behärskar skriftspråket (Roos 2009:55). 

För de CODA-elever som inte uppmärksammas med särskild stöttning kommer 

undervisningen ändå dem till godo eftersom den hos alla informanter på ett eller 

annat sätt är inriktad på språkutveckling och på så sätt ger även CODA-eleverna 
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redskap att utveckla och fördjupa sina kunskaper och ordförråd i det svenska 

språket även om det kanske skulle behövas ytterligare förstärkning i stödet för att 

kompensera att de har svenska som andraspråk. De nyckelord som intervjuerna 

genererade, språkutvecklande arbetssätt, klassrumsklimat, medvetenhet och samar-

bete, anser jag tar sig uttryck på olika sätt och i olika hög grad beroende på den 

kunskap och förförståelse läraren har när hen får en CODA-elev i sin klass. En in-

formant arbetar högst medvetet med hela sin klass men också speciellt med sin 

CODA-elev för att försäkra sig om att språkutveckling sker och att ordförrådet ut-

vecklas. Två av informanterna är betydligt mindre medvetna om CODA:s situation 

och arbetar förvisso språkutvecklande men inte specifikt gentemot CODA-elevens 

behov. 

7.2 Språkutvecklande undervisning 

Språkutvecklande undervisning fokuserar på aktiv och autentisk språkanvändning 

där språkets formella aspekter successivt integreras. Sådan undervisning är helt 

nödvändig för många av våra flerspråkiga elever och gynnar alla elevers språk- och 

kunskapsutveckling oavsett språkbakgrund (Schmidt & Wedin 2017:1). Resultatet 

av intervjuerna visar att informanterna på olika sätt tillämpar språkutvecklande 

undervisning genom egna övningar och genom den lärobok tre av de fyra infor-

manterna använder sig av i sin undervisning. Det dialogiska klassrummet är något 

som de alla ser som ett självklart klassrumsklimat.  

7.3 Diskussion utifrån de teoretiska perspektiven 

De teoretiska perspektiven ligger till grund för min analys och de resultat min 

undersökning genererar. 

7.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

En av grundtankarna i den sociokulturella teorin är att språk utvecklas med ut-

gångspunkt i sociala och kommunikativa behov. I det samarbete som uppstår mel-

lan människors strävan efter ömsesidig kommunikation utvecklas språket och 

möjliggör lärande och utveckling (Säljö 2000:20). Det är genom språk och kommu-

nikation som vi skapar mening och delaktighet i sociala kontexter, och genom spr-

åk och kommunikation länkar vi samman förståelse av omvärlden med oss själva 

som individer (Säljö 2000:34). Utifrån det sociokulturella perspektivet visar 

undersökningen att alla informanter strävar efter ett dialogiskt klassrum där ele-

ver och lärare i dialog med varandra utbyter kunskap och erfarenheter och på så 

sätt lär sig av varandra. Vissa har lyckats bättre än andra men anledningarna till att 

en del lyckas medan andra lyckas mindre bra skiftar. Dynamiken och förmågan att 

samarbeta i en klassrumskontext kan se helt olika ut beroende på klassens sam-

mansättning. 

Säljös tolkning av Vygotskijs närmaste utvecklingszon beskriver utvecklingszonen 

som avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd fram till 
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vad en individ kan prestera i samspel med kamrater. Inom detta avstånd, denna 

utvecklingszon, som uppstår när alla aktörer samverkar och bidrar med sin kun-

skap och sina förutsättningar, utur denna dynamik, skapas ny kunskap (Säljö 

2000:121). Min undersökning visar att undervisningen varierar mellan samarbete 

och enskilt arbete. Eleverna arbetar alltså i samverkan med varandra och med lä-

raren i början av ett nytt kapitel i undervisningen och använder sedan detta i en-

skilt utförda uppgifter för att slutligen genomföra examinationen. Både informan-

ternas egna övningar som de implementerar i undervisningen och lärobokens för-

slag för undervisningsplanering anammar samverkan och gemensamt lärande. 

7.3.2 Cykeln för undervisning och lärande genom Cummins klassrumsmodell 

Jag har undersökt hur cykeln för lärande och undervisning omvandlas till hand-

fasta övningar i klassrummet genom Cummins klassrumsmodell, till exempel L1:s 

moment med sommarpratarna där eleverna arbetar först i helklass sedan i mindre 

grupper varvat med enskilt arbete och övningen med högläsning i helklass. Stött-

ningen i den cykliska modellen spelar en central roll genom att den dynamiskt och 

successivt möjliggör ett alltmer självständigt agerande. Den cykliska modellen ut-

går från en integrerad syn på språk och lärande och är uppbyggd i fyra faser som 

tillsammans utgör en cykel. Grundtanken är att eleverna i slutändan förväntas 

producera texter (muntligt, skriftligt och multimodalt) som först modellerats och 

konstruerats med lärarens hjälp och i gemensamt arbete (Polias, Lindberg & Reh-

man 2017:3). Informanterna praktiserar alla sina versioner av cirkeln för under-

visning och lärande och tillämpar den på olika sätt. Metoderna de beskrivit i inter-

vjuerna att de använder i undervisningen skiljer sig åt mellan informanterna men 

syftar alla till språkutveckling och grundar sig till stor del i cykeln för undervisning 

och lärande, och man kan identifiera Cummins klassrumsmodell i mycket av deras 

arbete. L1 och L4 arbetar medvetet för att cykeln för lärande och undervisning ska 

införlivas i undervisningen genom att skapa övningar där cykelns alla fyra moment 

ingår, till exempel högläsningen med efterföljande diskussioner. L2 och L3 arbetar 

inte lika målmedvetet med att följa cykeln för lärande och undervisning men följer 

den ändå när det gäller till exempel kamratrespons där man först arbetar i hel-

klass, sedan i smågrupper och slutligen i par. Både lärobok och handledning upp-

manar till att följa alla fyra faser men intervjuerna visar att fas tre i modellen, där 

man ska återgå till helklass för att utvärdera och skapa texter i helklass, ibland rat-

ionaliseras bort av lärarna. Detta märks till exempel när L2 och L3 beskriver struk-

turen för boksamtal där man börjar med diskussioner i helklass för att sedan 

övergå till gruppsamtal och avsluta med enskilt arbete. I denna struktur återfinns 

inte fas tre utan man går direkt från fas två till fas fyra.   

Tre av informanterna använder Svenska impulser 1 som omfattar många av frå-

gorna som återfinns i de tre rutorna i Cummins klassrumsmodell. Förutom sin 

egen erfarenhet får lärarna också därigenom ytterligare redskap att arbeta med-

vetet med cykeln för undervisning och lärande. Modellen innebär också kontinuer-
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lig utvärdering av både lärarens undervisning och elevernas lärande, och detta 

görs genom att man arbetar varierande i helklass, mindre grupper och enskilt. 

Detta görs av samtliga informanter. Modellen lägger fokus också på att de kun-

skaper och färdigheter som ligger inom räckhåll för den närmaste utvecklingen 

men som ännu inte behärskas individuellt och självständigt, utvecklas genom lära-

rens medvetenhet om hur eleven ska utmanas lite över sin nuvarande förmåga. 

Stöttningen spelar en avgörande roll genom att den successivt och dynamiskt möj-

liggör ett alltmer självständigt agerande (Polias, Lindberg & Rehman, 2017:3). 

Detta åstadkoms också genom variationen av arbete i grupper och enskilt. Genom 

att modellen används och att den manifesteras genom Cummins klassrumsmodell, 

anser jag, att detta ger eleven goda möjligheter till språkutveckling utifrån GY 11: 

”Läraren ska också genomföra och organisera sin undervisning så att eleven får 

stöd i språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket 2011:7-8).  

7.4 Svenska impulser 1 med lärarhandledning 

Eftersom jag har analyserat en lärobok som används i svenskundervisning på 

gymnasiet kan man tycka att inriktningen på språkutveckling är självklar och det 

stämmer. Svenska impulser 1 har definitivt ett fokus på språkutveckling. Däremot 

är vissa kapitel mer inriktade på språkutveckling och ordförråd än andra. Lärobo-

ken följer tätt på läroplanens centrala innehåll och kunskapskraven vilket redogörs 

i de utdrag ur läroplan och kunskapskrav som inleder varje nytt kapitel. Detta gör 

att läraren kan känna att läromedlet uppfyller det läroplanen och kunskapskraven 

kräver. Undersökningens informanter har alla varit lärare i 10 år eller mer och an-

vänder, utöver Svenska impulser 1, många egna metoder och har läroboken som 

komplement. Genomgående uppmanas läraren att gå från en initial klassrumsun-

dervisning i helklass över till att arbeta i mindre grupper för att slutligen låta ele-

verna arbeta enskilt. Detta sker med hjälp av modellerna cirkeln för undervisning 

och lärande genom Cummins klassrumsmodell, vilket gynnar alla elevers språkut-

veckling men i det här fallet också andraspråkseleverna CODA. 

Lärarhandledningen till Svenska impulser 1 fastlägger i sin inledning en tydlig 

struktur som läraren uppmanas att följa. Detta ger en tydlighet i undervisningen 

och skapar en förförståelse redan innan uppgifterna är påbörjade och passar in i 

rutan i tolkningen av Cummins klassrumsmodell som har fokus på innehåll och hur 

innehållet görs begripligt för eleven (Schmidt & Wedin 2015:5). Handledningen 

följer modellens tre olika steg som är fokus på innehåll, fokus på textanvändning 

och fokus på språk (Schmidt & Wedin 2015:5). Hela undervisningsmetodiken är 

språkinriktad och besvarar på sätt och vis undersökningens frågor om huruvida 

CODA-elever erbjuds särskild stöttning i det svenska språket med särskilt fokus på 

ordförrådet och på vilket sätt stöttningen är utformad. Svaret är att samtliga elever 

erbjuds en språkutvecklande undervisning och att utveckla ordförrådet är en vik-

tig del i detta. Däremot kommer det an på den enskilda läraren att uppmärksamma 

CODA-elevers språkliga situation och eventuella behov av särskild stöttning. 
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7.5 Slutsatser 

Det finns en nationell, övergripande rekommendation för hur CODA-elever, med 

sin unika situation som andraspråkstalare, ska stöttas i sin språkutveckling. Re-

kommendationen tycks inte ha nått ut på ett enhetligt sätt och min undersökning 

visar på bristande kunskap om CODA-elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Un-

dervisningen av CODA och deras behov av språkliga insatser är godtycklig och är 

beroende av kunskap hos varje enskild lärare. CODA sticker inte på något utmär-

kande sätt ut från mängden och är i många fall en osynlig grupp andraspråkstalare. 

Den statliga utredningen SOU 2016:46 som syftade till att Skolpedagogiska myn-

digheten skulle stärka stödet för måluppfyllelse för bland annat CODA-elever i or-

dinarie skolverksamhet tycks inte har fått fullt genomslag. Min undersökning visar 

inte CODA-elevernas medvetenhet när det gäller de egna rättigheterna till under-

visning i svenska som andraspråk eller, om det finns behov för det, särskild stött-

ning i ordinarie svenskundervisning. Mer uppmärksamhet på frågorna kan inne-

bära att kunskap om CODA:s språkliga situation ökar och därigenom ger dem 

ökade möjligheter att tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och 

samhällsliv enligt ett av Skolverkets övergripande mål för GY 11 (Skolverket 

2011:1). Min slutsats är att information om CODA måste lyftas upp på nationell 

nivå så att samma information når ut till både skolans huvudmän och till enskilda 

individer som omfattas av begreppet CODA så att ett enhetligt förhållningssätt som 

tillvaratar CODA:s rättigheter implementeras i hela utbildningssystemet. 

7.6 Slutord 

Min undersökning visar att mer forskning behöver göras när det gäller CODA i 

undervisning. Jag har visat på ett perspektiv. Andra forskningsområden kan vara 

hur CODA själva ser på behov av stöd och mer om vad för stöd CODA kan behöva i 

undervisning. Ytterligare ett forskningsområde kan vara att undersöka skolledares 

medvetenhet om CODA. 
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Bilågå 1: Informåtion om mig till informånternå 

Hej!  

Jag heter Christel Persson och studerar svenska som andraspråk på Högskolan i 

Gävle. Jag skriver ett examensarbete inom ämnet CODA som står för Children Of 

Deaf Adults. Mitt examensarbete kommer handla om CODA-elever och om de er-

bjuds/har behov av särskild stöttning i det svenska språket med fokus på att ut-

veckla sitt ordförråd. Jag hoppas att du har tid att prata med mig en stund. Jag vill 

informera om att det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan neka till att 

svara på frågor och avsluta intervjun om de så önskar. Insamlat underlag kommer 

enbart användas i forskningssyfte. Jag kommer också att avidentifiera materialet 

så att varken lärare, elever, skola eller kommun kommer att kunna identifieras. 

Med vänlig hälsning 

Christel Persson, student vid Högskolan i Gävle, Ämneslärarprogrammet svenska 

 

Information om de frågor jag kommer att ställa 

Jag kommer att ställa fyra frågor utifrån Cummins klassrumsmodell speciellt inrik-

tade mot ett språkutvecklande arbetssätt. I bifogad fil kan du ta del av frågorna. 

Med vänlig hälsning 

Christel Persson, student Högskolan i Gävle, ämneslärarprogrammet svenska 

 

 

  



 

 

 

Bilågå 2: Intervjufrå gor 

1) Vilka strategier används för att stötta eleverna? 

2) På vilka sätt uppmuntras eleverna att reflektera över språkets formella delar? 

3) På vilket sätt uppmuntras eleverna att granska texters språk och litterära ut-

tryck och att själva skapa texter för olika kommunikationssituationer? 

4) Hur skapas ett klimat som stimulerar berättande, diskussioner och att argumen-

tera för sina åsikter? 

 

  



 

 

 

Bilågå 3: Informåtion till informånternå om etiskå 

åspekter 

Konfidentialitetskravet betyder att personlig identitet inte ska offentliggöras. 

Undersökningsdeltagarnas anonymitet kommer med viss risk kunna blottläggas 

genom att det inte finns speciellt många kommuner som aktivt arbetar med CODA-

elever. Jag vill därför i min uppsats undanröja hinder genom att avidentifiera 

materialet genom att inte redogöra för några namn på varken kommuner, skolor, 

elever eller lärare.  

Samtyckeskravet innebär att informanterna har upplysts om att det är frivilligt att 

delta i undersökningen och de har kunnat neka till att svara på frågor och avsluta 

intervjun om de så önskar. 

Nyttjandekravet syftar till att insamlat underlag bara får användas i forsknings-

syfte. Jag avser inte att använda detta material på annat sätt. 

 

 

 

 

 

 

 


