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Förord 

 

Denna studie har gett oss större förståelse för och insikt i hur undervisning sker i ett audio- 

respektive visuellt orienterat klassrum. Det har varit intressant och lärorikt att ta del av vilka 

likheter och olikheter som finns då kommunikationen ser så olika ut i dessa klasser. 

 

Vi författare har olika bakgrund, en av oss kommer från en audioorienterad klass och en från 

en visuellt orienterad klass. 

 

Med denna uppsats känner vi att vi har utvecklats mycket, vi har fått många idéer som vi kan 

ta med oss.  

 

Vi vill rikta ett stort TACK till  

 

• De lärare och elever i den audio- respektive den visuellt orienterade klassen som ställt 

upp och låtit oss att genomföra vår studie hos dem. 

 

• Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare professor Sangeeta Bagga-Gupta för 

hennes sakkunniga hjälp, engagemang och det intresse hon visat vid vårt 

uppsatsskrivande. Hon gav oss många värdefulla kommentarer till hur vi kunde 

förbättra vårt arbete. 

 

• Vi vill även tacka vår seminarieledare Guy Karnung som gav oss tips och förslag på 

hur vi kunde göra vår uppsats bättre samt våra kurskamrater i seminariegruppen för 

alla intressanta diskussioner.  

 

Alla här ovan har bidragit till att vi kunnat skriva vår uppsats och att göra vår studie möjlig att 

genomföra. Vi fick under arbetets gång synpunkter, kritik, tips och förslag på hur vi kunde 

förbättra vårt arbete. Utan dem hade vi inte kunnat genomföra vår uppsats. 

 

Katarina Johansson 

Erik Lans 

 



  
 

Sammanfattning 

 

Den här studien är ett försök att jämföra villkoren för och organisationen av 

kommunikationen i ett audio- respektive visuellt orienterat klassrum. I det audioorienterade 

klassrummet används talad och skriven svenska medan det i det visuellt orienterade 

klassrummet används svenskt teckenspråk och skriven svenska. Under lektionerna i det 

visuellt orienterade klassrummet sker dessutom ett antal så kallade länkningar, då lärare och 

elever använder/växlar mellan språken, det svenska teckenspråket och det skrivna svenska 

språket.  

 

Vi har gjort studier i en audioorienterad klass och i en visuellt orienterad klass. Våra studier i 

de olika klassrummen har visat på både lektionsmönsters likheter och olikheter. Hur 

kommunikationen ser ut kan variera mellan klasserna och resultatet har hjälpt oss att bättre 

förstå de respektive villkor som gäller för kommunikationer i dessa miljöer.  

 

Elever och lärare kommunicerar med audio- respektive visuellt orienterade språk i de två 

klasserna där vi gjorde våra observationsstudier. Vi observerade att lärarna från respektive 

grupp agerar på olika sätt när de undervisar sina elever. Den stora skillnaden är att lärarens tid 

för kommunikation per elev är så mycket mindre i den audioorienterade klassen. Det får bland 

annat till följd att eleverna förväntas arbeta mera självständigt. De kommunicerar mera i 

grupp, och de tar ett stort eget ansvar. De kommunicerar flitigt med varandra för att få hjälp, 

idéer, tips etcetera. Vi upplever att det ”händer mera”, tempot är högt och mycket mera 

rörligt. 

 

I det visuellt orienterade klassrummet är lärartätheten betydligt högre. Där finns mera tid för 

direkt kommunikation för varje elev och läraren styr i högre grad den kommunikation som 

föregår i klassrummet. Läraren upplever vi som både hjälpsam och styrande och eleverna 

arbetar inte alls lika självständigt. Grupparbeten är heller inte lika vanliga. Så kallade 

”blandade lektioner” dominerar.  

 

Bordplaceringen i klassrummen anpassas till vilket språk som används. I det audioorienterade 

klassrummet sitter eleverna mer ”splittrat” medan de i det visuellt orienterade klassrummet 

sitter i en halvcirkel så att alla kan se varandra. 
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1. Inledning 

 

1.1 Inledning  

Den här studien är inriktad på kommunikation och lärande. Vi har valt att jämföra hörande 

och döva elevers samt deras lärares vardagskommunikation i klassrummet i två olika skolor 

och då undersöka vilka likheter och skillnader som finns med avseende på sociala praktiker 

och organisering av tid och rum. Bagga-Gupta (2001) beskriver det som lektionsmönster där 

möjligheter eller hinder för lärande skapas, (så kallade kulturella verktyg). För att få veta hur 

kommunikationen ser ut, har vi gjort studier i två skolor, en skola för hörande och en 

tvåspråkig skola för döva. Vi har tagit del av litteratur kring kommunikation i klassrummet för 

båda typer av skolor för att få veta vad den tidigare forskningen har visat.   

 

Begreppet kommunikation innebär, enligt Pedagogisk Uppslagsbok (1996): 

 

Kommunikation, framställning, överförande och mottagande av information, dvs. tankar, avsikter, behov, 

känslor m.m., som en individ föremedlar till sin omgivning. Kommunikationsförmåga innebär att kunna 

växla mellan sändar- och mottagarroller. Av de olika kommunikationsmedel som finns anses ofta språket 

vara det förnämsta. Ljud, rörelser och bild, ofta i kombination med språket, är dynamiska 

kommunikationsformer, som engagerar alla delar av personligheten. 1968 års barnstugeutredning angav 

stöd för kommunikationsförmågan som ett av tre pedagogiska mål för förskolans verksamhet. De övriga 

var stöd för → jagutvecklingen och för → begreppsbildningen (Pedagogisk Uppslagsbok 1996, s 311). 

 

Detta speglar en traditionell definition. Delar av det formulerades som framgår på 1960-talet. 

Senare har kommunikationens betydelse vidgats ytterligare. 

 

I Einarssons, Hägg-Wilsons och Perssons C-uppsats (2005) hänvisar författarna till Bagga-

Gupta som framhåller två viktiga saker vad gäller kommunikation:  

1. I en diskussion mellan individer blir de direkt aktiva i skapandet. 

2. När individer möts i en diskussion uppstår nya insikter.  

 

Kommunikation är alltså avgörande för alla individers lärande och utveckling i alla 

sammanhang, och inte bara i skolan. Att i detalj studera och förstå kommunikationen i våra 

två klassrum blir därför av största vikt för att kunna uppnå vårt syfte.  
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Kommunikationen ser olika ut i dessa klasser och även sättet de kommunicerar med varandra 

på skiljer. I det audioorienterade klassrummet där hörande elever vistas, används talad och 

skriven svenska medan eleverna i det visuellt orienterade klassrummet använder svenskt 

teckenspråk, skriven svenska, och i någon mån även talad svenska, det senare i huvudsak av 

lärarna men också av eleverna.  

 

I grundskolor för hörande elever går eleverna nio år innan gymnasiet börjar och på 

specialskolor för döva och hörselskadade elever går de tio år (ett år extra i det så kallade 

lågstadiet) innan de börjar på Riksgymnasiet för döva eller Riksgymnasiet för hörselskadade. 

Mindre än hälften av alla döva elever lyckas komma in på det nationella programmet på 

gymnasiet, det presenterade Bagga-Gupta (2007) på sin föreläsning med hänvisning till 

Skolverket, trots att de har ett år extra på sig. Dagens resultat tycker vi inte är acceptabelt då 

majoriteten inte klarar att uppnå skolans kunskapsmål. Specialskolans statistik kan jämföras 

med statistik från skolor med hörande elever där cirka 10% av eleverna inte når de nationella 

programmen på gymnasiet, detta enligt Skolverket (2008). Då måste vi också tänka på att 

döva är en mycket liten grupp jämfört med gruppen för hörande. 

 

En av oss har gått på en grundskola för hörande och en på en tvåspråkig specialskola för döva 

och hörselskadade, vilket innebär att vi har erfarenheter av två olika skolformer. Före 

studierna i de två skolorna hade en av oss ingen erfarenhet av audioorienterade klasser och 

den andra hade ingen erfarenhet av visuellt orienterade klasser. På grund av detta tycker vi att 

det är extra intressant att studera kommunikationen i de två skolformerna/klasserna och göra 

en jämförelse.  

 

1.2 Syfte, frågeställningar och disposition 

Syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader mellan hörande och döva elevers 

kommunikation samt deras lärares kommunikation i klassrummet. 

 

• Hur ser kommunikationen ut mellan lärare och elever och elever emellan i det audio- 

respektive det visuellt orienterade klassrummet? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa olika klassrum när det gäller 

kommunikationen och med avseende på klassrummets utformning ur ett 

kommunikationsperspektiv? 
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1.3 Fokusering 

I vårt arbete fokuserar vi på kommunikation i två utvalda klasser (årskurs 6 - en klass för 

hörande och en klass för döva elever). Vi är medvetna om att det kan se annorlunda ut i andra 

skolor och i andra klasser. Vi fokuserar på hur kommunikationen mellan lärarna och eleverna 

fungerar och även mellan eleverna själva just i dessa klasser. 

 

1.4 Metoder och genomförande 

Vi har valt systematiska observationsstudier och gruppintervjuer som metoder. 

Observationsstudier och gruppintervjuer har baserats på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Materialdata från dessa har jämförts med olika teorier, det vill säga, vad olika forskare har 

kommit fram till. 

 

1.5 Uppläggning  

Vi har lagt upp vårt arbete efter inledningen i den här ordningen: 

 

2. Bakgrund 

Kort beskrivning av kommunikationen och lärandet och vad det innebär för elevernas 

utveckling och lärande enligt Skolverket. 

 

3. Forskningsläget 

Här presenterar vi vad andra forskare har kommit fram till och som anknyter till både det 

audio- och det visuellt orienterade klassrummet vad gäller kommunikation och lärande. 

 

4. Forskningsmetoder 

Vi presenterar de olika metoder som vi har använt i vårt arbete: vad tidigare forskning säger 

om observationer och intervjuer samt hur vi har arbetat med hjälp av dessa metoder.  

 

5. Resultat 

Här presenterar vi klasserna vi har studerat och resultatet av våra undersökningar med hjälp 

av våra metoder (observationsstudier och intervjuer).  

 

6. Reflektioner över jämförelserna mellan klasserna  

Här gör vi egna reflektioner kring resultatet och jämförelserna mellan klasserna.   
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7. Avslutning 

Vi kommer att sammanfatta och föra diskussioner kring det vi har observerat och vad vi har 

kommit fram till.   

 

1.6 Centrala begrepp 

Arbetslektioner:  Eleverna jobbar med eget arbete individuellt eller i 

grupp (Sahlström, 2001). 

 

Audioorienterat:   Här är talet och hörseln en viktig del i  

   undervisningen. Talad och skriven svenska används  

   samt tal och skrift av andra språk (vår anmärkning  

                                                                 och Bagga-Gupta, 2007-12-17).  

 

Blandlektioner:  Blandning av plenarlektion och arbetslektion 

(Sahlström, 2001). 

 

Funktionell tvåspråkighet: Användning av båda språken (tal/skriven svenska 

och svenskt teckenspråk) i syfte att kunna 

kommunicera med omvärlden. Med hjälp av språken 

kan eleverna själva söka ny kunskap, påverka sin 

situation och bidra till sin personliga utveckling 

(Cromdal och Evaldsson, 2003). 

 

KKOM-DS:   Kommunikation, Kultur Och Mångfald - Deaf  

                                                        Studies (Bagga-Gupta, 2007). 

 

Länkning: Användning av/växling mellan två eller flera språk 

(svenskt teckenspråk och talad eller skriven svenska 

exempelvis) (Bagga-Gupta, 2004). 

 

Plenarlektioner: Nästan hela lektionen står läraren vid tavlan och                      

undervisar hela klassen (Sahlström, 2001). 
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Systematisk observation:  Betonar att iaktta och lyssna. Interaktionen mellan 

forskare och aktörer är inte lika viktig. Observationen 

står i fokus jämfört med deltagandet (Svenning, 

2000).  

 

Visuellt orienterat: Här använder elever och lärare svenskt teckenspråk                 

(visuellt språk), skriven svenska, andra skrivna språk 

samt oralresurser (Bagga-Gupta, personlig 

kommunikation, 2007-12-17). 
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2. Bakgrund  

Skolverket (2000) menar att det är viktigt att ha språkförmåga för att kunna klara av 

skolgången. Kommunikation sker genom språket, därigenom kan samarbete med andra 

skapas. Språket bidrar till att individer kan ta till sig kunskap och lämna kunskap vidare. 

Eleverna får tillgång till fler begrepp. Skolverket anser att alla lärare bör vara medvetna om 

hur viktigt språket är för lärandet. Förutom talspråket är skriftspråket viktigt, det behövs för 

att individer ska kunna läsa och skriva olika typer av texter och att kunna kommunicera med 

andra via text. Språket är en del av kulturen och identiteten, det är också en del av samhället.  

Skolverket poängterar att ämnet svenska har ”huvudansvaret” för att eleverna ska utveckla sitt 

språk ordentligt och att det ska bidra till att eleverna kan förstå sin omvärld: 

  
Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. Med hjälp av språket  
är det möjligt att erövra nya begrepp och lära sig att se nya sammanhang, tänka logiskt, granska  
kritiskt och värdera. Elevernas förmåga att reflektera och att förstå omvärlden växer (Skolverket,        
2000, s. 98). 

 
Cromdal och Evaldsson (2003) anger att skolan ofta har ett majoritetsspråk som de flesta 

lärare och elever använder i kommunikationen. I de flesta skolor i Sverige är det svenska 

språket majoritetsspråk. Många elever har svenska språket som modersmål men det finns 

också många elever som har ett annat språk som modersmål och därmed talar ett 

minoritetsspråk. Dessa elever är/kan bli tvåspråkiga eller flerspråkiga.  

 

De flesta döva barn i Sverige har svenskt teckenspråk som primärt språk. Enligt Skolverket 

(2002) utvecklar döva barn sin kunskap och förmåga att genomföra dialoger med andra och 

att lära sig uttrycka sina tankar, via svenskt teckenspråk. För att de ska utvecklas till 

självständiga individer är det viktigt att ge dem möjlighet att delta i samtal. Döva barn ska ha 

en berikande teckenspråksmiljö som stöder deras språkutveckling och därmed få goda 

teckenspråkiga förebilder, det är mycket viktigt påpekar Skolverket. 

 

I skolan om inte förr ska alltså döva barn utvecklas till att bli tvåspråkiga, kunna 

kommunicera på bägge språken.  

Elever i tvåspråkig undervisning ska med skolans hjälp sträva mot att de 

 

-  utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av båda språken, både individuellt och i samarbete           
   med andra, 
-  utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter av olika art och med  
   olika syften väcker, 
-  utvecklar en tilltro till den egna förmågan att kunna påverka sin situation och därvid välja uttrycksform  
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   efter behov ¿ teckenspråk, skrift eller tal, 
-  utvecklar sin förmåga att söka information och tillägna sig kunskap genom de både språken samt  
   kritiskt granska och värdera olika källor och budskap, 
- utvecklar ett personligt förhållningssätt till båda språken för att få perspektiv på och bredd i den egna  
   tvåspråkigheten, 
-  utvecklar sin förmåga att analysera och diskutera skillnader och likheter mellan teckenspråk och  
   svenska avseende struktur och funktion, 

           -  förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen språkutveckling samt lär sig att både  
              på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för  

   att bilda och befästa kunskaper (Skolverket, 2002 s 2). 
 

Skolverket konstaterar vidare att alla lärare bör känna till de båda språkens funktioner och 

betydelser för elevernas utveckling och lärande. Elevernas behov ska kunna uppfyllas, det vill 

säga de ska kunna teckna, tala, läsa och skriva. Deras personlighet skall utvecklas, de ska ha 

möjlighet att påverka sin situation, kunna söka ny kunskap på egen hand och kunna använda 

båda språken för att kommunicera med omvärlden. Det kallas för funktionell tvåspråkighet. I 

nästa kapitel tas detta upp.  

 

3. Forskningsläget 

Nedan presenterar vi vad andra forskningsresultat har visat om hur kommunikation ser ut i 

både ett audio- och ett visuellt orienterat klassrum. Först presenterar vi övergripande vad 

gäller kommunikation innan de två olika typerna av klassrum presenteras. 

 

3.1 Kommunikation – en översikt 

Enligt Granström och Einarsson (1995) ser traditionellt nästan alla klassrum lika ut i olika 

kulturer. Klassrumsstandard och arbetsmaterial kan se olika ut i olika länder, men gemensamt 

är att undervisningen sker i en arbetsgrupp med en ledare (lärare). Läraren föreläser, skriver 

på tavlan och eleverna skriver av eller tar del av det skrivna. Genom att lyssna, läsa och öva 

under lärarens ledning får de ta del av kulturarvet.  

 

En traditionell undervisningssituation kännetecknas enligt Mehan (1979) av en mycket vanlig 

form, en ”IRE-struktur”. När en lärare ställer en fråga som kräver ett svar av eleven och 

läraren sedan bedömer elevens svar som rätt eller fel kallar Mehan det för ”IRE – struktur”: 

läraren ställer frågor (I = initiativ), eleven svarar (R = respons) och läraren bedömer svaret (E 

= evaluerar).  

 

I strukturen av hur kommunikationen vanligen ser ut i klassrummet som klassrums- 

interaktionsforskare som Evaldsson, (2003) beskriver, framgår att det oftast saknas en djupare 
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dialog och en djupare diskussion mellan läraren och eleverna och även eleverna emellan. En 

så kallad envägskommunikation dominerar, inte så mycket dialog och diskussioner. Denna 

dialog är dock mycket viktig för meningsskapande eller lärande enligt Dysthe (1996).  

 

Hur dialogens aspekter ser ut i klassrummet enligt Dysthe:  

 
1. lärarens samspel med hela klassen eller gruppen (muntligt), 
2. lärarens samspel med enskilda elever (kan vara av både muntlig och skriftlig art), 
3. muntligt samspel mellan elever, 
4. samspel mellan en elevs text och en grupp elever (skriftligt eller muntligt), 
5. samspel mellan en rad texter i klassen (t ex läroboken, andra källor och elevtexter), 
6. samspel med texter som kommer utifrån  (Dysthe, 1996 s 62). 

 

Hon anger också att många lärare tycker det är svårt att genomföra en så kallad dialogisk 

undervisning. Ett sätt att kunna få till stånd en dialogisk undervisning är, skriver Dysthe, att 

ställa autentiska frågor. Med autentiska frågor menas att det inte finns ”rätt” eller ”fel” svar, 

utan svaret ska skapa en diskussion i klassen. Då har eleverna möjlighet att diskutera sina 

egna tankar och det hjälper läraren att se hur eleven tänker kring olika saker. Då blir också 

elevens kunskap mer ”synlig”. 

 

Dysthe hävdar, att elever lär sig genom den vardagliga språkanvändningen. Om eleven inte 

har ett rikt språkbruk blir det svårare för lärande och att få ett fördjupat tänkande. 

Information/kunskap som eleven tillgodogör sig, kan sedan knytas till annan kunskap. 

 

Vidare anser Evaldsson, Lindblad, Sahlström och Bergqvist (2001) att lärandet inte sker bara 

som en överföring av fakta, värderingar och information från en individ till en annan, som till 

exempel från en lärare till en elev. Det är mera komplicerat än så, menar författarna. Istället är 

det en ”konkret förankrad interaktionell process” där det är vad aktörerna konkret gör som 

avgör om något lärande sker och bägge eller snarare alla deltagare lär sig av interaktionen. 

Dessutom menar dessa forskare att detta lärande genom interaktion kan ske i många olika 

miljöer, inte bara i klassrummet. Även Säljö (2000) har betonat samtalets och interaktionens 

betydelse för elevers utveckling och lärande.  

 

För att återknyta till våra frågeställningar, så är förmåga att kommunicera en förutsättning för 

att kunna interagera med sin omgivning, det gäller inte minst i klassrummet där ju 

kommunikation, interaktion och diskussion är de verktyg som leder till lärande. 
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Både hörande och döva kan vara tvåspråkiga eller flerspråkiga. Två- och flerspråkiga 

individer kan växla mellan sina språk. Hur detta sker och hur detta ska hanteras har Cromdal 

och Evaldsson (2003) samt Bagga-Gupta (2004) forskat kring. Cromdal och Evaldsson 

konstaterar att forskningen inriktat sig mot detta ämne för att det ofta anses vara ett problem 

istället för något positivt. Målsättningen enligt de två författarna borde vara att flerspråkiga 

ska kunna hantera sina språk på ett funktionellt sätt (vår kursivering). Vissa forskare har krävt 

att tvåspråkiga ska använda ett språk i taget i kommunikationen, men den tanken vill inte 

Cromdal och Evaldsson vara med på. De anser att människor visst kan kommunicera med 

flera språk i ett samtal på ett meningsfullt sätt. Enligt Cromdal och Evaldsson används termen 

”kodväxling” när språkbyte sker i samtal i talspråk. Bagga-Gupta använder termen ”länkning” 

när språkbyte sker i visuellt orienterad kommunikation (till exempel byte mellan svenskt 

teckenspråk och skriven svenska). Det senare skriver vi mer om längre fram i uppsatsen. 

 

3.2 Forskning med inriktning mot ett audioorienterat klassrum  

I det audioorienterade traditionella klassrummet används, enligt Sahlström (2001) oftast talad 

svenska i lärandesituationer i de flesta skolor i Sverige. Tidigare dominerade den traditionella 

formen med en lärare framför klassen som undervisade och ledde lektionen. Idag kan olika 

lektioner se olika ut. Vissa lektioner är så kallade ”plenarlektioner”, andra lektioner är 

”arbetslektioner”. Det finns också ”blandlektioner” som är en blandning av de båda formerna.  

 

Plenarlektioner är enligt Sahlström den traditionella formen av undervisning där läraren talar 

mest, men ibland kan eleverna ”släppas in” för att svara på frågor eller själva ställa frågor. 

Denna form av lektion anses inte ha så mycket dialog men Sahlström säger att det finns viss 

dialog även i plenarundervisningen. Läraren är en part och eleverna som kollektiv utgör den 

andra parten. Läraren talar, eleverna lyssnar och eventuellt räcker de upp handen för att få 

tala. Läraren och eleverna som kollektiv turas om att få ordet. Oftast är det läraren som talar 

först, sedan eleven och tillbaka till läraren och så vidare. Det är sällan två elever talar efter 

varandra då läraren oftast kommenterar den första elevens inlägg innan nästa elev får ordet. 

 

Arbetslektioner är en typ av lektion där eleverna arbetar självständigt med i förväg bestämda 

uppgifter, som ofta sträcker sig över längre tid, över flera lektionstillfällen. Här är lärarens 

uppgift mera att stödja och uppmuntra, men eleven arbetar själv. 
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Blandlektioner är en blandning av de bägge typerna ovan, där läraren börjar med att ge en 

uppgift som klassen sedan ska jobba med under lektionen. Organisationen av tid och rum i 

denna typ av lektion, enligt Bagga-Gupta (2001), består vanligen av fyra faser:  

 

1. Introduktionsfas – småprat, kollar hur eleverna mår, går igenom uppgifter. 

2. Förklaringar – berättar om ämnet för dagens fokus, skapa en text. 

3. Individuellt eller grupparbete. 

4. Avslutning – sammanfattning/återanknytning av innehållet. 

 

Sahlström (2001) har även studerat lyssnandet. Enligt honom finns för lyssnare som är 

audioorienterade tre positioner i till exempel plenarundervisning:  

 

1. Lyssnare som är aktiva med att nicka, titta på talaren och räcka upp handen när de vill säga        

    något.                        

2. Lyssnare som inte gör detta aktiva lyssnararbete men som inte heller stör de andra genom   

    att tala med bordsgrannen. 

3. Lyssnaren stör, talar med sin bordsgranne och så vidare, samtidigt som läraren talar.  

 

Läraren måste förstås på alla sätt försöka få upp elever i den första positionen.  

 

Generellt sett är det dock fortfarande enligt Granström och Einarsson (1995) läraren som mest 

styr kommunikationen och innehållet i det audioorienterade klassrummet. Eleverna har 

begränsade möjligheter att uttala sig. De får uttala sig om de räcker upp handen och läraren 

ger dem tillåtelse. Läraren brukar också kommentera och värdera det eleverna säger. 

Elevernas uppgift är att producera det de har lärt sig tidigare, att lyssna och svara på frågor 

som deras lärare ställer till dem.  

 

3.3 Forskning med inriktning mot ett visuellt orienterat klassrum 

Olika forskare har speciellt intresserat sig för undervisning av visuellt orienterade elever. Här 

följer några som vi har fastnat för, exempelvis Bagga-Gupta (2001, 2004), Heiling (1995) och 

Roos (2004). 
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Enligt Roos (2004) när det gäller all kommunikation för döva, fungerar inte det traditionella 

audioorienterade tankesättet, istället handlar det om att tänka i termer av visualitet. Döva har 

ett annat sätt att se och tolka olika händelser som sker i deras omgivning. De måste förlita sig 

på och tolka intryck från bara ett sinne, synen. Detta till skillnad från hörande som kan 

använda både syn och hörsel. De behöver då inte hela tiden se på den som talar. De kan ändå 

behålla ”den röda tråden”. Döva elever och deras lärare använder, enligt Roos, för det mesta 

svenskt teckenspråk och skriven svenska. Det är via denna visuella kommunikation, menar 

Roos, som döva elever skaffar ny kunskap och information. 

 

Heiling (1995) beskriver i sin avhandling (Döva barns utveckling. Kunskapsnivå och sociala 

processer), att den döva individen måste befinna sig i en miljö som stöder utvecklingen och 

lärandet på visuella villkor för att kommunikation och interaktion ska kunna upplevas som 

meningsfull, först då kan individen ta emot information. Detta får konsekvenser för hur till 

exempel döva barns skolmiljö och klassrum måste organiseras. Bagga-Gupta (2001) har 

studerat detta. Hon beskriver utifrån studier av interaktion i klassrum att eleverna i en 

dövklass oftast sitter i en halvcirkel (C-form) så att alla de visuellt beroende eleverna kan se 

varandra. Läraren är en central figur som alla ser. Dövklasserna har också mindre antal elever 

än hörande klasser, enligt Bagga-Gupta. Detta för att ytterligare underlätta kommunikationen i 

klassrummet. Både Heiling (1995) och Bagga-Gupta (2001) betonar vikten av att 

undervisningssituationer måste ske på visuella villkor för den visuellt orienterade individen.  

 

Svenskt teckenspråk och skriven svenska är viktiga verktyg i undervisningen av döva barn. 

Läraren i den visuellt orienterade klassen måste känna till de båda språkens funktioner och 

betydelse för elevernas utveckling och lärande. Det kan vara svårt, speciellt för lärare som 

inte har svenskt teckenspråk som primärt språk. Flera forskare har behandlat användningen av 

svenskt teckenspråk i skolan, till exempel Bagga-Gupta (2004). Hon har bland annat studerat 

hur kommunikation sker i den döva klassen, och hur elever och lärare använder/växlar mellan 

svenskt teckenspråk, handalfabetet och skriven svenska under lektionerna, så kallad länkning. 

Med länkning menas, att läraren och eleverna ska kunna koppla mellan de olika språken för 

att på effektivast möjliga sätt kunna kommunicera, förklara och förtydliga.  

 

At least three different ways in which SSL and Swedish are interactionally linked have emerged from the 
microlevel analysis of everyday practices in the Deaf educational settings. These have been called Local-
chaining (Swedish: lokal länkning), Activity- or Event-chaining (Swedish: aktivitetes länkning) and 
different types of Simultaneous or Synchronised-chaining (Swedish: synkroniserade länkning) and 
constitute “complex discursive practices” in these settings (Bagga-Gupta, 2004 s 190) 
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SSL är svenskt teckenspråk, vår anmärkning.  

 

Bagga-Gupta (2004) tar således upp tre olika former av länkning och i dessa ingår:  

1) Lokal-länkning: Läraren använder till största delen svenskt teckenspråk men ibland måste  

    till exempel något ord förklaras. Ordet tecknas först, sedan bokstaveras ordet med 

    handalfabetet (alternativt pekar läraren på ordet på tavlan eller skriver det) och till sist  

    återges ordet igen på teckenspråk. 

 

2) Aktivitetslänkning: Svenskt teckenspråk och skriven svenska (ibland även talad svenska om  

    läraren talar och en tolk översätter) används i olika delar av lektionen. Exempel på 

    aktivitetslänkning i tvåspråkig undervisning kan vara, enligt Bagga-Gupta (2001), så  

    kallade blandade lektioner. Organisationen av tid och rum i dessa lektioner består av fyra    

    faser: 

   

   1. Introduktionsfas – småprat, kollar hur eleverna mår, går igenom uppgifter. 

   2. Förklaringar – berättar om ämnet för dagens fokus, skapa en text. 

   3. Individuellt eller grupparbete. 

   4. Avslutning – sammanfattning/återanknytning av innehållet.  

 

3) Simultan- eller synkroniserad länkning: Denna form finns i tre varianter. Den första  

    varianten är till exempel när det finns översättning mellan svenskt tal och svenskt    

    teckenspråk simultant. Detta kan förekomma i en undervisningssituation med två vuxna (en  

    lärare, en teckenspråkstolk) och ett antal elever.  

 

    Den andra varianten är när en individ byter språk i en och samma aktivitet. Exempelvis när          

    en lärare skriver något och samtidigt tecknar. En lärare och en eller flera elever är med i 

    aktiviteten. 

 

    En tredje variant av simultan eller synkroniserad länkning är när en person läser en text och        

    samtidigt ”läser upp” texten på svenskt teckenspråk. Personen läser högt för sig själv  

    genom att teckna.   

 

Även sättet att organisera undervisningen på i det döva klassrummet har studerats. Allard 

(2003) exempelvis konstaterar att det är viktigt hur undervisningen organiseras och hur 
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språkmiljön i klassrummet ser ut. Hon beskriver vidare att det finns en nära koppling mellan 

kommunikation, undervisning och lärande. Hon visar också på hur den senaste kursplanen för 

specialskolan från år 2000, till skillnad från den tidigare från 1996, betonar vikten av att 

organisera undervisningen så att förutsättningar skapas för god kommunikation, dialog och 

samtal. Därigenom uppstår förståelse och mening för det som läraren försöker förmedla till 

eleverna, menar hon. Hon menar, som vi tolkar henne, att läraren måste fundera på hur 

kommunikationen och undervisningen ska organiseras för att ge utrymme för denna dialog 

och de samtal som gör att eleverna kan bearbeta all den information de får och som till slut 

leder till förståelse.  

 

Allard (2003) menar vidare att idag saknas i alltför stor utsträckning denna två- eller 

flervägskommunikation och att det hämmar elevernas utveckling så att resultaten i skolan 

påverkas. Bagga-Gupta leder forskningsgruppen KKOM-DS och ansvarar även för 

forskningen i ett ”specialprojekt” kring elever i klassrum kopplat till kommunikation och 

visuellt orienterat lärande. Hon har på en föreläsning om detta projekt (2007-10-11) berättat 

att Skolverket har ställt frågan varför så många elever i specialskolan misslyckas med att 

uppnå målen i grundskolan. Skolverket fann att cirka 60 % av eleverna (98/99 och 99/00) inte 

klarade de nationella målen. Med tanke på vad som framkommit ovan om betydelsen av 

diskussion, interaktion och dialog, kanske svaret går att finna i dessa faktorer. 

 

3.4 Sammanfattande jämförelse – Forskningsläget   

I det audioorienterade klassrummet är det talade och det skrivna svenska språket för det mesta 

det språk som används i undervisningen. Undantag finns i viss annan språkundervisning som 

engelska, främmande språk och olika modersmål samt om skolan har en annan 

språkinriktning. I ett audioorienterat klassrum förekommer ”kodväxling”, när språkbyte sker i 

samtal i talspråk, exempelvis under en engelsk lektion. 

 

I det visuellt orienterade klassrummet sker en växling mellan olika språk, det som Bagga-

Gupta (2004) kallar för länkning, i nästan all undervisning. Vi tolkar det så, att Bagga-Gupta 

menar, att under en undervisningslektion i ett visuellt orienterat klassrum uppstår med 

nödvändighet länkning mellan två eller flera olika språk spontant på ett komplext och 

återkommande sätt, främst mellan det skrivna svenska språket (även den skrivna engelskan, 

vår anmärkning) och det svenska teckenspråket. Genom det visuella svenska teckenspråket 

kan läraren också se om eleven kan ta del av det skrivna språket. Det svenska teckenspråket 



 14 
 

och de övriga språken har betydande skillnader i grammatik och hur språken används, men 

länkningar är nödvändigt för att kunna få undervisningen att fungera i en visuell tvåspråkig 

miljö.  

 

Miljön  i det audio- och det visuellt orienterade klassrummet organiseras på olika sätt som 

Roos (2004) och Allard (2003) presenterar då det döva klassrummet måste organiseras för 

visualitet. Bagga-Gupta (2001) presenterar till exempel att bordplaceringen i det visuellt 

orienterade klassrummet är gjord så att både lärare och elever kan ha ögonkontakt. 

Bordplaceringen i det audioorienterade klassrummet kan organiseras på annorlunda sätt än i 

det visuella. Roos (2004) konstaterar att visualitet inte är lika viktigt för hörande, de kan följa 

med vad som händer ändå. På grund av det kan det audioorienterade klassrummet möbleras på 

ett helt annat sätt än det visuella. Vi ser också att klasser med hörande elever i de flesta fall 

också är större och det fungerar inte att sitta på samma sätt som de döva eleverna gör. Då 

skulle eleverna inte få plats i klassrummet.  

 

Lektioner i ett klassrum kan, enligt Sahlström (2001), omfatta tre olika typer: plenarlektioner, 

arbetslektioner och blandlektioner. Alla tre typerna finns i varierande grad i både det audio- 

och det visuellt orienterade klassrummet. Kommunikationsmönstret ser då olika ut. Under den 

första lektionen ”dominerar” läraren och eleverna lyssnar och räcker upp handen om de vill 

säga någonting. Den andra är en lektion där eleverna jobbar självständigt (individuellt eller i 

grupp) och där läraren inte ”dominerar” lika mycket som under den första. Den tredje är en 

blandning av de två första som beskrivs ovan. Bagga-Gupta (2001) beskriver blandade 

lektioner i dövklasser där aktiviteterna och kommunikationen ser olika ut under olika faser av 

lektionerna. I början av lektionen är det läraren som informerar om innehållet, därefter 

förklarar läraren om eleverna frågar något, i fas tre arbetar eleverna individuellt eller i grupp 

(kommunikation eleverna emellan och mellan elever och läraren kan förekomma). I slutet av 

lektionen sammanfattas den av läraren.  
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4. Forskningsmetoder 

Här presenteras först forskarens roll enligt litteraturen. Därefter vilka metoder vi har valt att 

använda och varför. Sedan presenterar vi de olika metoderna utifrån litteraturen samt hur vi 

har använt metoderna. Efter det tas forskningsetiska principer upp. Sist i kapitlet finns en 

diskussion kring forskningsmetoder.   

 

4.1 Forskarens roll 

Forskarens roll är, som vi tolkar det efter våra studier av litteraturen, att vara så neutral och 

ärlig som möjligt. Vill han/hon presentera resultatet av sin undersökning är det viktigt att 

han/hon undviker personliga åsikter om de inte har starkt stöd av annan forskning.  

  

Kvale (1997) säger exempelvis att ett moraliskt forskningsbeteende inte bara består av etisk 

kunskap och kognitiva val. Det omfattar inte minst forskarens person, hans/hennes känslighet 

och moral. Forskarens kännedom om värderingsfrågor, etiska riktlinjer och etiska teorier är 

viktiga, speciellt då etiska och vetenskapliga värderingar står emot varandra. Kvale betonar att 

forskarens ärlighet, rättrådighet, kunskap och erfarenhet är mycket väsentligt.  

 

Han formulerar forskarrollens tre viktigaste etiska aspekter:  

1) Det vetenskapliga ansvaret. 

2) Forskarens förhållningssätt till undersökningspersonerna  

3) Hans/hennes oberoende.  

 

Den första är dock viktigast enligt Kvale. Forskaren har främst ett vetenskapligt ansvar, 

forskningsresultatet måste kunna verifieras, också av andra oberoende forskare.  

 

4.2 Syftet med forskning och val av forskningsmetoder 

I vårt fall, är vi intresserade av att titta på hur kommunikationen ser ut i en klass för hörande 

och i en klass för döva elever. Vi tror att observationsstudier kan hjälpa oss att få svar på våra 

frågor. Då kan vi fokusera på vad som pågår i klassrummet, hur kommunikationen ser ut och 

om det finns några skillnader mellan klasserna. Därefter kan dessa resultat presenteras, 

jämföras och diskuteras. Intervjun är ett komplement och tillämpas för att få svar på vissa 

frågor som kan vara svåra att belysa genom observationsstudien. Hur de två metoderna har 

genomförts presenteras under rubrikerna ”4.3 Observationsstudier” och ”4.4 Intervjuer ”. 
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4.3 Observationsstudier 

Efter att ha deltagit i Bagga-Guptas föreläsning (2007) om ”Etnografiska ansatser. 

Observations studier. Ett samtal om sam-talets betydelse”, har vi bestämt att 

observationsstudier är den metod vi vill använda för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar, vid en jämförelse mellan en audio- och en visuellt orienterad klass. Detta för 

att metoden ger oss en bättre inblick i hur kommunikationen i dessa klasser fungerar om vi 

jämför med exempelvis enkäter. Med valet av observationsstudier befinner vi oss i 

klassrummen och kan där studera kommunikationen ”live”. Enligt Garsten (2004) syftar 

etnografisk studie till att beskriva vardagslivet genom att lära känna kulturer och förstå andra 

människors beteenden.  

 

Observation som metod syftar här till att studera mänskliga beteenden och se vad det är som 

händer i olika situationer. Det kan vara på ett torg, på en arbetsplats eller i en skola. 

Forskarnas mål med observationen kan vara att studera olika kulturer, traditioner, 

kommunikation, beteenden med mera. Observation kan göras på olika sätt, som deltagande 

eller passiv observatör. Svenning (2000) anser att fördelen med studier av mänskligt beteende 

som deltagare eller åskådare eller både och är, att få insikter som annars är mycket svåra att få 

via andra studier. Han menar, att i rollen som observatör kan forskaren få viktig och intressant 

information, som en icke-observatör kan ha svårt att hitta. Skillnaden mellan en observatör 

och en icke-observatör är att observatören vet vad som han/hon ska leta efter, han/hon har ett 

syfte. Svenning tar upp systematisk observation (som vi har använt). Observatören tittar och 

lyssnar på den/de som observeras utan att aktivt delta. Dessa observationer har mer ett 

åskådarperspektiv. 

 

Vetenskapsfilosofen Karl R Popper har, enligt Gilje och Grimen (2007), många gånger 

kritiserat den gängse uppfattningen om observationer. Det vi observerar får vi via våra sinnen. 

Han menar vidare att observationer aldrig är helt förutsättningslösa utan att det alltid finns en 

omedveten teori eller föreställning i botten, som berättar för oss vilka observationer vi ska 

göra och vart vår uppmärksamhet ska riktas. Popper menar vidare, att vetenskapliga 

observationer inte kan göras helt neutrala, utan att observationsstudier oftast används för att få 

ett bekräftande eller ett nekande svar på observatörens ofta omedvetna teorier eller hypoteser.  

 

Även Gilje och Grimen (2007) har studerat observation. Enligt dem formuleras medvetet eller 

omedvetet först en hypotes före observationen. Denna ger ledning till vad som är relevant och 
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viktigt att observera. När resultaten sedan kommer fram får forskaren se om resultaten av en 

undersökning eller observation är den förväntade och om hypotesen kan verifieras eller 

falsifieras. Håller hypotesen inte, får forskaren modifiera sin hypotes eller till och med byta ut 

den gamla mot en ny, i syfte att den ska stämma överens med verkligheten, det vill säga vad 

som faktiskt har observerats.  

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) ska forskaren inte vara för ”beläst”, ha läst för mycket 

teorier och vara för bunden till vad tidigare forskare har kommit fram till. Då kan han/hon inte 

se nya saker som eventuellt finns där. Ett öppet sinne är något användbart och bidrar till 

kreativiteten. Alvesson och Sköldberg konstaterar dock att forskaren ändå måste ha ett visst 

mått av bakgrundskunskap innan han/hon ger sig ut på fältet. I annat fall kan det leda till 

”naiv empirism” eller, att han/hon tolkar händelser på fältet på bara ”sunt förnuft” (common 

sense).   

 

I vårt fall kan vi nog anse oss ha vissa förkunskaper, vi har ju trots allt egna erfarenheter av de 

båda undervisningsmiljöerna. Vi kan också därmed ha vissa förutfattade meningar som vi 

måste se till inte påverkar resultatet av våra observationer och senare slutsatser. 

 

Våra observationsstudier 

Vi har gjort observationsstudier i ett audioorienterat klassrum och i ett visuellt orienterat 

klassrum. Vi har studerat fem lektioner i det audioorienterade klassrummet. Dessa lektioner är 

tema (två lektioner), matematik, svenska samt media som just då innefattade uppsatsskrivande 

eller annat eget arbete på grund av en lärares frånvaro. I det visuellt orienterade klassrummet 

har vi studerat fyra olika lektioner: teckenspråk, engelska, matematik och SO. Under studierna 

har vi filmat en del i det audioorienterade klassrummet och gjort fältanteckningar i båda 

klassrummen. Det var endast i det audioorienterade klassrummet som vi fick tillåtelse att 

använda videokamera. Videokameran placerades på ett ställe där det går att filma så mycket 

som möjligt av vad som händer, utan att det verkar störande. Videokameran är ett viktigt 

hjälpmedel och skapar en empiri som kan fungera som minnesanteckningar och där 

observatörerna kan studera interaktion på mikronivå. I det visuellt orienterade klassrummet 

har vi varit tvungna att anteckna samtidigt som vi har gjort observationsstudier, vilket innebär 

att risken finns att vi har missat vissa detaljer. Videoinspelningarna och anteckningarna har 

sedan varit underlag till analyser. Vi har transkriberat talet/kommunikationen som finns på 

inspelningarna från det audioorienterade klassrummet. När vi har gjort utdrag i resultatdelen 
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av kommunikation på talspråk (på svenska) har vi använt Lindblad och Sahlströms (2001) 

system när vi återger tal. Deras system ser ut såhär:  

 

Understrykning = tal med stark betoning 

 

När vi gör transkriptioner av svenskt teckenspråk från våra observationer kommer vi att skriva 

med stora bokstäver och därefter översätter vi till det svenska skrivna språket i parentes. 

Metoden kommer från Bagga-Gupta (2001).  

 

Genom att titta på inspelningarna samt gå igenom transkriptioner och våra anteckningar har vi 

uppmärksammat likheter och olikheter i kommunikationen i de olika klasserna samt hur 

klassrummen är möblerade ur kommunikationsperspektiv. 

 

4.4 Intervjuer 

Enligt Starrin och Renck (1996) används den kvalitativa intervjun för att komma underfund 

med hur någon företeelse är medan kvantitativa intervjuer används för att upptäcka samband 

eller kontrollera omfattning av en viss företeelse. I kvalitativa intervjuer är frågorna öppna 

och det finns ingen färdig intervjumanual att följa. Intervjufrågorna utvecklas efterhand och 

följdfrågor är vanliga. I kvantitativa intervjuer är frågorna i fokus och intervjuaren ses som 

den som förmedlar frågorna. När det gäller kvalitativa intervjuer blir intervjuaren 

”medskapare” till intervjuns resultat. Intervjuaren är viktig för att hjälpa personen som blir 

intervjuad att utveckla sitt resonemang och se till att det går att förstå.  

 

Kvale (1997) anser att kvalitativa intervjuer gör att intervjuaren får ett resultat med 

beskrivande svar istället för statistik med siffror. Intervjupersonen får berätta vad han/hon 

upplever och hur han/hon gör. Starrin och Renck (1996) konstaterar att forskaren bör anpassa 

sina frågor till vilka typer av personer han/hon ska intervjua. Svaren som intervjupersonen ger 

kan följas upp med följdfrågor. Starrin och Renck anser vidare att öppna frågor ger ett mer 

öppet klimat. Då kan svaren bli spontana och ge en bra bild av olika företeelser, beteenden 

med mera. Öppenheten kan ge en falsk bild av att de öppna frågorna inte leder mot ett 

speciellt mål, men enligt Starrin och Renck är det ändå intervjuaren som bestämmer 

riktningen, trots de öppna frågorna. Intervjuaren bör vara medveten om vad han/hon vill veta.  
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Starrin och Renck menar också att forskaren som ska göra intervjuer måste ha goda 

förkunskaper. Att veta en del om ämnesområdet och vad som är känt respektive inte känt är 

viktigt enligt dem. De påpekar dock att forskaren trots sina förkunskaper måste ha ett öppet 

sinne. 

 

Starrin och Renck påpekar att det finns saker som intervjuare bör undvika. Det är inte 

lämpligt att använda ord som kan framkalla starka negativa känslor hos personen som deltar i 

intervjun. Intervjuare bör undvika att ställa frågor som är svårtolkade, till exempel frågor med 

dubbla betydelser. Komplicerade frågor och frågor som innehåller främmande ord bör också 

undvikas. 

 

Våra intervjuer 

Vi har kompletterat våra klassrumsstudier med intervjuer för att få en bredare förståelse av 

kommunikationen i klassrummet. Den form av intervju vi har gjort kallas i litteraturen 

(exempelvis Svenning, 2000) för gruppintervju och är en kvalitativ intervjumetod. Enligt 

Svenning (2000) är gruppintervjuer mer att likna vid en diskussion mellan deltagarna. Genom 

gruppintervjuer kan forskaren få mera av en helhetsbild, till skillnad från intervjuer med 

individer då forskaren får enskilda individers uppfattningar.  

Vi har gjort gruppintervjuer i små grupper vilket ska hjälpa oss förstå hur kommunikationen 

ser ut under lektionerna med hjälp av eleverna. Det är nog svårt att uppfatta allt genom 

observation, speciellt då vi bara kunde använda videokamera i det audioorienterade 

klassrummet. Syftet med intervjuerna var alltså delvis att ”täcka upp” för det som vi 

eventuellt har missat vid klassrumsstudierna, dels att få elevernas egna synpunkter. I de 

gruppintervjuer som vi har genomfört har vi ställt öppna frågor, därefter har eleverna fått 

diskutera och så mycket som möjligt har de fått styra samtalet. Däremot har vi vid behov styrt 

tillbaka samtalet till ämnet, om eleverna har börjat tala om något helt annat. När eleverna har 

svarat har vi ställt följdfrågor för att få veta mer.  

 

4.5 Forskningsetiska principer 

När en forskare ska genomföra en undersökning finns det några saker som han/hon måste 

tänka på vad gäller etiska regler. 

 

Enligt HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1996) finns det fyra etiska 

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att forskaren måste tala om för de som ska vara med i 

undersökningen vad syftet med forskningen är och hur forskaren/-na ska gå tillväga. 

Samtyckeskravet är att deltagarna i undersökningen ska tillfrågas om de vill vara med. Om 

deltagarna är under 15 år ska föräldern/-rarna eller vårdnadshavaren/-na tillfrågas. 

Konfidentialitetskravet betyder att deltagarnas identitet och personliga uppgifter inte får 

avslöjas för utomstående. Det är viktigt att skydda deltagarna. När uppgifter från personer ska 

redovisas måste uppgifterna avidentifieras. Material från observationer, intervjuer etcetera, 

måste lagras på ett säkert sätt. Nyttjandekravet innebär att material som har samlats in, endast 

får användas i forskningssyfte och aldrig någon annanstans.  

 

Vi har följt de fyra kraven genom att först skicka e-post till rektorerna på de skolor vi ville 

besöka. När vi hade fått klartecken bestämde vi tid med lärarna för att besöka klasserna och 

presentera oss. Vi frågade eleverna om de var intresserade av att delta i vår undersökning. 

Eftersom vi fick en positiv respons från eleverna lämnade vi ut brev till dem som de skulle ta 

med sig hem till sina föräldrar. I brevet kunde de läsa vad vårt forskningssyfte var och hur 

undersökningen skulle gå till samt att om de var intresserade av att få ta del av resultatet så 

kunde de kontakta oss via e-post eller sms. Vi lovade också att skydda elevernas, lärarnas, 

klassens och skolans identitet samt berättade vad som skulle hända med materialet efter att 

resultatet blev färdigt. Föräldrarna fick skriva på om de godkände sitt barns deltagande och 

därefter lämna det till oss. Efter att ha fått godkännande genomförde vi vår undersökning.  

 

4.6 Diskussion – Forskningsmetoder 

Vår roll är att vara ”passiv” och titta på vad det är som sker i klassrummet. Vi tror att den 

rollen kan hjälpa oss då det gäller att kunna hitta intressanta saker som annars är mycket svåra 

att hitta. Vi har olika bakgrundsteorier i form av den forskning som vi har visat i kapitel 3 som 

fungerar som stöd men vi har också försökt titta på andra saker och inte bli alltför styrda av 

teorierna som vi har läst om. Vi menar att det är både viktigt att ha förkunskaper samtidigt 

som vi måste vara lyhörda och öppna för nya saker som dyker upp. 

 

Eftersom vi har filmat en del observationer och en gruppintervju har vi kunnat få en fördjupad 

bild av dessa observationer och intervjun. Det har också varit till hjälp för vårt minne och vi 

har kunnat analysera observationerna flera gånger vilket gör att det är lättare att få med 

detaljer. Vi fick tillåtelse att använda videokamera i den audioorienterade klassen, men inte i 

den visuellt orienterade klassen. Det var synd då det inte finns en bättre metod än 
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videokamera då ett visuellt språk används. Nu fick vi istället sitta och observera samtidigt 

som vi antecknade. 

 

Vi fick här ett problem vad gäller att nå en hög tillitlighetsnivå då vi fick förlita oss på enbart 

anteckningsmaterialet. 

 

Meningen med gruppintervjuer var att ta del av hur eleverna upplever kommunikationen i 

vardagslivet i klassrummet och att de då kunde berätta om vad de själva tycker om olika saker 

som händer där. Syftet med öppna frågor var att elevernas upplevelser och åsikter skulle lyftas 

fram och att de skulle göras synliga. 

 

Detta om våra forskningsmetoder och bakgrunden till att de valdes. I nästa avsnitt kommer vi 

in på själva studien och dess resultat. 

 

5. Resultat 

Vi presenterar resultatet genom att först föra ett resonemang om organisationen av det 

audioorienterade klassrummet. Därefter presenterar vi vår studie och vår analys, för att 

avsluta avsnittet om det audioorienterade klassrummet med att relatera vår undersökning till 

forskningsläget. Sedan följer resultatet i det visuellt orienterade klassrummet enligt samma 

upplägg. Vi avslutar kapitlet med jämförelser mellan det audioorienterade klassrummet och 

det visuellt orienterade klassrummet.  

 

5.1 Organisering av det audioorienterade klassrummet 

I det audioorienterade klassrummet för hörande ingår tjugoåtta elever och två klasslärare. När 

det är lektion är det bara en lärare som undervisar de tjugoåtta eleverna. Vilken lärare som 

undervisar beror på vilket ämne det är. Det finns även en lärarstudent som gör sin VFU 

(praktik) i klassen när vi gör vår observationsstudie.  

 

Eleverna har varsin bänk och stol (se figur 1). Bänkarna står i grupper med fyra till fem i 

varje. Alla elever kan inte se varandras ansikten när de sitter på sina platser. 

Kommunikationen bygger på att eleverna hör varandra men de flesta kan se läraren om 

han/hon står längst fram vid katedern och den vita tavlan.  
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Figur 1:                     DET AUDIOORIENTERADE KLASSRUMMET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           =  förflyttning                                                                            = vår placering  
 

 
                                                                     VIT TAVLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                                  VIT TAVLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         LÄRARE 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                          VIDEOKAMERA 
 
 
                                                                                                                                    
           
           ELEV        
            
 
 
 

SKÅP SKÅP    SKÅP HYLLA 

DATOR 

BOKHYLLA  

ELEV- 
BÄNK 

 
KATE
-DER                
 

 
      DISKBÄNK 



 23 
 

Det audioorienterade klassrummet upplever vi har mycket aktivitet och rörelse. Eleverna går 

till varandra, till läraren alternativt lärarstudenten samt till och från klassrummet. De hämtar 

olika saker de behöver och lämnar sedan tillbaka dem. De kan sitta och jobba i sitt klassrum 

eller i andra rum. Alla rum ger olika möjligheter beroende på vad eleverna jobbar med. I en 

hall finns exempelvis ett antal bärbara datorer som eleverna kan använda för att skriva ner sitt 

arbete. 

 

Klassrummet är en audioorienterad kommunikativ miljö, då de använder svenskt talspråk och 

skrift.   

 

En av oss sitter vid videokameran eftersom riktningen ibland behöver ändras. Klassrummet är 

stort och kamerans synfält räcker inte till. En av oss förflyttar sig ibland för att kunna se vad 

olika elever håller på med. Tolkarna måste stå nära eleverna för att kunna översätta allt de 

säger då det är så mycket ljud i klassrummet. Det kan göra det svårt för tolkarna att översätta. 

Ibland förflyttar sig en av oss för att kunna se tolkarna när det händer någonting i en grupp 

elever. Att stå på en och samma plats skulle inte fungera för då kan vi inte se vad alla elever 

gör eller kunna följa med i kommunikationen. Klassrummet är stort, vilket innebär att 

tolkarna måste förflytta sig för att kunna höra och översätta det eleverna säger. 

 

5.2 Studier och analys av det audioorienterade klassrummet 

Vi har studerat fem lektioner i det audioorienterade klassrummet. Dessa lektioner är tema (två 

lektioner), matematik, svenska samt media (som just då innefattade uppsatsskrivande eller 

annat eget arbete på grund av en lärares frånvaro). Materialet som vi analyserar är från våra 

fältanteckningar från klassrumsstudier och intervjuer samt videoinspelningar av delar av 

lektioner och hela gruppintervjun. I den här klassen har vi studerat hur kommunikationen och 

interaktionen ser ut och i samband med detta lyssnat på vad klassrummets deltagare säger. Vi 

har tagit hjälp av videoinspelningar. På så sätt kan vi efteråt titta på videobandet ett antal 

gånger för att kunna göra transkriptioner av det eleverna/läraren säger. Vi kan även se hur och 

på vilket sätt eleverna samarbetar med varandra. 

 

En engelsklektion som förvandlades till en mattelektion 

Läraren som egentligen undervisar i engelska har fått tag i ett klurigt matematikproblem som 

han/hon berättar om. Han/hon frågar klassen om de vill ha engelska eller matte. Eleverna är 

mycket nyfikna på vad det här är för något så de allra flesta ropar att de vill ha matte. Läraren 
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försöker förklara men hör att eleverna inte lyssnar. Han/hon frågar bestämt om han/hon kan få 

förklara nu. Eleverna tystnar. Läraren förklarar på vilket sätt eleverna måste arbeta för att lösa 

matematikproblemet. De måste rita och räkna för att klara det. Ett sätt kan vara att rita en 

tabell och att använda miniräknare. Läraren förklarar att de måste kunna visa rätt uträkning 

för att bli godkända, endast rätt svar räcker inte. Eleverna ska arbeta i grupper så som de 

sitter. Grupperna får pappret med matematikproblemet. Eleverna börjar genast arbeta för att 

försöka lösa det. De talar med varandra i grupperna. En elev i gruppen är sekreterare och 

skriver hur de går tillväga och sedan också det svar de har fått fram. En elev frågar läraren: 

 

Elev: - Är det såhär…? Hur gör man sen? 

Lärare: - Jag säger inget. Ni får tänka själva (2007-11-29). 

  

Grupperna skriver sina svar på den vita tavlan, bakom katedern. Läraren kryssar över de svar 

på tavlan som är fel. När han/hon säger att svaren tyvärr är fel men att de är nära att lösa det, 

stiger aktiviteten ännu mer. Ljudnivån stiger också. Läraren meddelar när det är tio minuter 

kvar. Mot slutet av lektionen är många elever framme vid tavlan och diskuterar ivrigt och 

skriver nya svar. Några elever står på sina bänkar för att se vad som står på tavlan och vad de 

andra gör. Läraren låter bli att kryssa över de felaktiga talen nu och säger att ett av talen på 

tavlan är rätt men han/hon säger inte vilket just nu. Eleverna är riktigt högljudda. Plötsligt blir 

det knäpptyst! Läraren väntar och drar därmed ut på svaret. Svaret avslöjas. De elever som 

hade rätt jublar högt.  

Läraren frågar grupperna hur de har tänkt när de löste uppgiften. Läraren ritar upp en tabell 

och ber eleverna hjälpa honom/henne med vad som ska skrivas i kolumnerna. De berättar och 

läraren skriver. På så sätt får alla elever klart för sig hur problemet ska lösas och vilket som är 

rätt svar. 

 

Svenska 

En annan lärare än eleverna egentligen ska ha kommer in och säger ”god morgon”. Eleverna 

säger god morgon till läraren. Läraren berättar varför han/hon är där och vad det är tänkt att 

eleverna ska göra. De ska läsa tyst i sina böcker. Några elever protesterar. Läraren säger att de 

ska sitta vid sina bänkar. Några elever parodierar detta lite skämtsamt. Läraren svarar på 

elevernas skämtsamma kommentarer. Det blir en dialog mellan olika elever och läraren. Det 

blir diskussion om hur länge de ska läsa sina böcker. Återigen konstaterar läraren vad 

eleverna ska göra och säger att de ska börja nu. Läraren poängterar att det ska vara helt tyst i 
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klassrummet. Några elever småpratar med varandra medan de öppnar bänklocken och tar fram 

böckerna. Läraren går runt och säger till att de måste vara tysta. En elev och läraren viskar till 

varandra. En elev viskar till en annan elev. Två elever byter texter med varandra. Eleverna 

läser tyst tills en lärare kommer in och säger att de ska byta aktivitet och ämne.  

 

Tema 

Lektionerna vi har deltagit i har visat sig vara elevfokuserade blandlektioner, där eleverna 

jobbar med egna uppgifter. De kan ta hjälp av och diskutera med sina klasskamrater, vilket 

sker ofta. Under temalektionerna jobbar eleverna individuellt med olika områden. Två elever 

kan också jobba med samma tema men uppsatsen kring temat skrivs individuellt. Det finns 

även ett annat alternativ om de inte vill jobba med det valda temat, de kan då välja att jobba 

med instuderingsfrågor. Klassen jobbar intensivt när de har bestämt, tillsammans med läraren, 

när deras uppsats ska vara klar och inlämnas. Samma sak gäller för instuderingsfrågor. 

 

Eleverna arbetar mycket med egna uppgifter. Vi kan se hur de tar egna initiativ och att de 

flesta arbetar flitigt. Det förefaller som att eleverna har stor frihet, men under ansvar. De 

hämtar arbetsmaterial och de har tillgång till böcker i biblioteket. Det finns en dator i 

klassrummet som är kopplad till Internet där de kan söka information, dock kan det finnas 

begränsad tid för hur länge varje elev får sitta där. De har också möjlighet att sitta i 

mediarummet vid de bärbara datorerna eller ta med sig en bärbar dator in i klassrummet. De 

skriver sina uppsatser och andra arbeten på dessa datorer. Under tiden som de arbetar 

kommunicerar eleverna sinsemellan och även med läraren/lärarstudenten. Eleverna hjälper 

varandra och de kan även få hjälp av läraren.  

 

Två elever tittar i en bok. De pekar i boken och diskuterar innehållet. Lärarstudenten som 

sitter i samma bänkgrupp är också med i diskussionen, han/hon pekar också på olika ställen i 

boken. De pratar om delfiner, att det finns olika typer av delfiner. En del av samtalet kan 

uppfattas. Detta är huvuddrag av diskussionen:  

 

Elev 1: - Det är ingen vanlig delfin, eller hur?  

Lärarstudenten säger något som tyvärr inte går att uppfatta.  

Elev 1: - Det måste ju stå att det är en vanlig delfin. Det måste vara tryckfel här.  

Elev 2: - Där är vanlig delfin. (pekar samtidigt i boken) (2007-11-28). 
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Uppgiften de har fått är att skriva individuella uppsatser. Under arbetets gång har det bildats 

små grupper som talar med varandra. De flesta samtalen handlar om deras arbeten, vad de har 

gjort och vad de ska göra. De frågar varandra eller läraren vad som kan göra uppsatsen bättre. 

Eleverna tar hjälp av varandra. En elev kan uppmuntra en annan elev och hjälpa till med att 

hitta material eller föreslå hur texten ska formuleras.  

 

Elev 1: Vi kan gå och söka på klimatförändringar.  

Elev 2: Jag hänger med (2007-11-28). 

 

En annan elev frågar rakt ut hur ett ord stavas, den här gången är det lärarstudenten som 

svarar.  

 

Elev: Hur stavas dagligen?  

Lärarstudent: Som det låter. DAGLIGEN. (lärarstudenten betonar ordet) (2007-11-28) 

 

I den audioorienterade klassen har lektionsordningen fyra olika faser (Introduktion, 

förklaringar, individuellt eller grupparbete och avslutning) som Bagga-Gupta (2001) 

beskriver. Fas ett börjar med att läraren betonar att lektionen startar. Några elever pratar 

vidare med varandra. Läraren höjer rösten för att få alla att lyssna och upprepar att lektionen 

faktiskt börjar nu. Läraren hälsar observatörerna (oss) och våra teckenspråkstolkar välkomna. 

Han/hon informerar om vad som gäller angående uppsatserna och instuderingsfrågorna. 

Han/hon talar också om att det är ett test på instuderingsfrågorna nästa vecka. Eleverna ska 

jobba med en individuell uppgift och läraren frågar om alla vet vad de ska göra. Efter att ha 

fått klartecken uppmanas eleverna att börja.  

 

Under fas två frågar eleverna läraren olika frågor som rör uppsatsen. En elev frågar också om 

de slutar efter lektionen. De får alla svar från läraren. Eleverna pratar i grupper samtidigt som 

läraren och några elever diskuterar. Läraren förklarar för dem hur det är tänkt att de ska 

strukturera arbetet. Några elever och läraren går fram till tavlan där en uppsats finns uppsatt, 

som fungerar som modell för hur den ska se ut. Läraren pekar och förklarar, konstaterar också 

att vissa sidor saknas.  

 

Under fas tre börjar eleverna jobba med uppsatsen. Läraren går runt och kollar om någon 

behöver hjälp. Ibland kommer någon fram till läraren och frågar något.  
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Eleverna arbetar själva men de frågar läraren, lärarstudenten eller någon kamrat om de 

behöver hjälp. Andra samtal initieras också. Eleverna diskuterar innehåll, struktur med mera. 

Det förekommer också samtal kring annat. De flesta av eleverna arbetar flitigt samtidigt som 

de talar med någon annan.  

 

Under fas fyra avslutar läraren lektionen. Eleverna städar och lägger tillbaka saker de har 

använt. 

 

Gruppintervjun i den audioorienterade klassen: 

Videokameran användes även under intervjun. Vi har sedan transkriberat och analyserat 

intervjun på filmen.  

 

Intervjun börjar med att vi formulerar en öppen bred fråga, enligt den så kallade 

”fokusgruppsmetoden”, för att starta upp de diskussioner som vi vill ha.  

 

       Intervjuarna: Kan ni berätta om er undervisning – vad brukar ni göra?  

       Elev 1: Ja, vi skriver uppsatser. De ska vara klara idag. Några skriver svar på sina instuderingsfrågor 

                    som det blir prov på nästa vecka.  

       Elev 2: Ja, vi fick välja. Vi sa vad vi ville jobba med. Vissa har valt samma område men då får vi välja olika  

                    ämnen på uppsatserna. 

       Elev 3: När det är instuderingsfrågor handlar det om allting, allt på jorden (2007- 10-29).  

 

Samtal pågår och när det dyker upp diskussioner angående samarbetet mellan eleverna 

formuleras en ny fråga: 

 

      Intervjuarna: Brukar ni jobba ihop? 

Elev 1: Ja, ofta. 

       Elev 2: Det funkar bra. 

Elev 3: Ja. Vi jämför med varandra och så. 

       Elev 4: Vi kan jobba tillsammans (2007-10-29). 

 

Diskussionen går vidare och allteftersom formulerar vi nya frågor: 

- Känner ni att det finns möjlighet för er att samarbeta med varandra? 

- Hur är det med elevinflytandet? 
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Den bild som vi får efter att ha summerat våra intryck efter gruppintervjuerna är denna: 

• Eleverna anser att de kan kommunicera med varandra då de brukar diskutera och få 

synpunkter på hur de kan göra sitt arbete bättre. De känner att de har möjlighet att ta 

hjälp av varandra genom kommunikation. Samarbete mellan dem är givande, anser de. 

De har berättat att de brukar skämta med varandra och att de har roligt ihop.  

 

• De berättar att ofta är det helklass, ibland är det halvklass eller så är eleverna 

uppdelade i tre grupper. På idrotten är de uppdelade i en killgrupp och en tjejgrupp. 

Eleverna berättar att oftast fungerar kommunikationen väl oavsett vilken konstellation 

klassen har.  

 

• Mycket krävs av dem, exempelvis att de måste vara klara med sina uppsatser 

(individuellt arbete) samma dag som vi har gruppintervjun. De får välja vilket område 

de vill forska om, ett som de är intresserade av. De tar hjälp av varandra och får på så 

sätt olika synpunkter på sina texter. Det är dock inte alla elever som frågar någon 

annan kamrat. Eleverna kan också få hjälp av läraren. Det räcker att ropa på läraren, 

de behöver inte alltid räcka upp handen för att få hjälp. De har vissa valmöjligheter, 

men vill ibland ha flera. Ibland får de också välja om de vill jobba med 

instuderingsfrågor eller skriva uppsats. När allt är klart redovisar de sitt arbete. 

 

• Eleverna uppger att de får välja mer nu vad de ska arbeta med än vad de fick förut. De 

upplever att lärarna oftast lyssnar på deras önskemål men inte alltid.  

 

5.3 Studier och analys av resultatet relaterad till forskningsläget  

Läraren och eleverna i den audioorienterade klassen har en typisk blandlektion då eleverna 

jobbar med individuella uppgifter efter introduktion av läraren. Vi har sett att blandlektionen 

har samma fyra faser: introduktion, förklaringar, individuellt arbete eller grupparbete och 

avslutning som Bagga-Gupta (2001) beskriver. I början av lektionen är det läraren som pratar 

mest, eleverna lyssnar och räcker upp handen om de har frågor. Som Granström och 

Einarsson (1995) skriver ovan är det ofta läraren som styr samtalet och eleverna får uttala sig 

om de räcker upp handen. När den första och andra fasen (introduktion och förklaringar) har 

genomförts, börjar eleverna jobba mer självständigt. De jobbar med instuderingsfrågor eller 
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skriver uppsats och de arbetar under eget ansvar. De hämtar exempelvis böcker från 

biblioteket och kan under tiden de jobbar, ta hjälp av varandra, ibland av läraren.  

I klassen uppstår spontant mycket dialog mellan individerna. Den IRE - struktur (I = initativ, 

R = respons och E = evaluering) som Mehan, H. (1979) beskriver, ser vi sällan i denna klass. 

Här finns mycket dialog och eleverna får chans att reflektera och diskutera hur de ska jobba, 

vilket bidrar till att de får möjlighet att utveckla sin förmåga att tänka och reflektera 

självständigt. Detta till skillnad från om läraren styr hela lektionen, vilket skulle begränsa 

elevernas möjligheter att utveckla förmågan att arbeta självständigt. 

 

Det finns även olika typer av lyssnare i den audioorienterade klassen som Sahlström 

beskriver. Han anger att det finns tre sorts lyssnare (se 3.2 Forskning med inriktning mot ett 

audioorienterat klassrum). Elever som stör andra med annat än det som tillhör arbetet finns 

ibland men det mesta av kommunikationen har med arbetet att göra. Dock händer det att 

några leker lite och pratar om annat. Elever kan ibland ha svårt att vara tysta när läraren ska 

berätta eller förklara något. Någon elev avbryter eller talar med andra.  

 

Dysthes (1996) lista (se 3.1. Kommunikation – en översikt) över dialogens aspekter kan se 

ut i ett klassrum kan kopplas till det audioorienterade klassrummet på detta sätt:  

Läraren talar inför hela klassen när han/hon ska informera om något, ha genomgång eller 

fråga om något. Eleverna svarar på vad läraren frågar och ställer egna frågor. Det kan ses som 

lärarens samspel med hela klassen som Dysthe har listat. Läraren talar också med eleverna 

angående deras enskilda arbeten och även om annat som dyker upp under samtalen. Detta kan 

vara lärarens samspel med enskilda elever, se Dysthe ovan. Den tredje punkten, muntligt 

samspel mellan eleverna, finns när eleverna har dialog kring arbetet samt annat. Eleverna 

läser ibland varandras texter och detta kan kopplas till den fjärde punkten i Dysthes lista. Det 

blir också samspel mellan olika källor där eleverna finner fakta och de texter som eleverna 

själva skriver. I de egna texterna refereras till källorna. Detta samspel mellan texterna är den 

femte punkten. Den sjätte och sista punkten kan rimligtvis också finnas i klassrummet 

eftersom eleverna använder både Internet och böcker från biblioteket och på det sättet får de 

tillgång till texter utifrån.  

 

Eleverna som deltar i gruppintervjun menar att de har fått möjligheter att kommunicera med 

sina klasskamrater när det gäller skolarbetet. Enligt dem själva, kan de ta hjälp av andra, fråga 

och diskutera kring arbetet och hur de kan göra det bättre. De känner att de har stöd, kan få 
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tips och synpunkter av andra, vilket innebär att de har, som Dysthe skriver, muntligt samspel 

mellan elever. Redovisning inför hela klassen görs när de har slutfört sitt arbete, vilket 

innebär att de har, igen enligt Dysthe, ett aktivt samspel mellan varandra. Även Evaldsson, 

Lindblad, Sahlström och Bergqvist (2001) beskriver, att det är genom samspelet, 

interaktionen, där individer deltar, som deras utveckling och lärande förbättras. Också Säljö 

(2000) har betonat samtalets och interaktionens betydelse för individers utveckling och 

lärande. 

 

Under lektionen i svenska har eleverna tyst läsning. Det finns kommunikation mellan eleverna 

och läraren samt eleverna emellan i början av lektionen. Därefter är det bara kommunikation 

mellan eleverna och deras texter, en så kallad envägskommunikation. Då kan vi se att Dysthes 

(1996) fyra första punkter finns här. Eleverna får inte tala med varandra under läsningen, så 

fort någon elev säger något påminner läraren att det ska vara tyst genom att göra motsvarande 

gest som uttrycker ”tyst” på svenskt teckenspråk samtidigt som han/hon säger ”Sscch!”. 

Orsak till det är att läraren kan lite svenskt teckenspråk men det är också en vanlig gest för att 

markera att det ska vara tyst.  

 

5.4 Organisering av det visuellt orienterade klassrummet 

I det visuellt orienterade klassrummet ingår sex elever och två lärare. Klassen har samma 

lärare nästan hela tiden utom i de praktiska ämnena som exempelvis syslöjd, träslöjd och 

idrott. Även i ämnet teckenspråk har de en annan lärare. 

 

Bordplaceringen i den döva klassen som har deltagit i vår undersökning, är precis som Bagga-

Gupta (2001) presenterar i sin forskning, att eleverna sitter i en halvcirkel och lärarna befinner 

sig i ”brännpunkten” (se figur 2). Ett cirkelformat bord finns mitt i rummet som lärarna och 

eleverna kan sitta vid så att alla kan se varandra. Klassrummet är utformat på detta sätt för att 

den visuella kommunikationen ska fungera. Klassrummet upplevs som ganska litet och trångt 

även om det inte finns så många elever.  
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Figur 2:                    DET VISUELLT ORIENTERADE KLASSRUMMET 
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I det visuellt orienterade klassrummet sitter eleverna nästan hela tiden vid sin bänk. Läraren 

går runt i halvcirkeln och kollar om det finns några som behöver hjälp. Eleverna räcker upp 

handen när de behöver hjälp och läraren går fram till dem. Det förekommer också att eleverna 

tar hjälp av varandra då de vill ha hjälp med att lista ut något. 

 

Klassrummet är en visuellt orienterad kommunikativ miljö där svenskt teckenspråk används. 

Händerna är förstås det viktigaste ”redskapet” när eleverna kommunicerar. De använder också 

mycket kroppsspråk då det är en del av det svenska teckenspråket. Kroppen och 

ansiktsuttrycket är viktiga komponenter.  

 

Vår placering i klassrummet framgår av bilden ovan, vi sitter större delen av lektionerna där, 

men går ibland fram till eleverna för att titta på vad de arbetar med. Den av oss som sitter 

närmast läraren kan se alla elever och studera kommunikationen mellan dem och läraren. Den 

av oss som sitter bakom eleverna har lättare att titta på läraren, studera vad han/hon gör och 

kan även se några elever. 

 

5.5 Studier och analys av det visuellt orienterade klassrummet 

De lektioner vi har deltagit i under denna studie har visat sig vara mest elevfokuserade 

arbetslektioner. Eleverna jobbar individuellt med egna uppgifter. De kan ta viss hjälp av och 

frågar ibland sina klasskamrater för att lösa problem de står inför. De jobbar oftast med 

samma område när de har lektioner, undantaget matematik, där de hunnit olika långt. Där har 

eleverna individuella uppgifter som de ska jobba med under lärarens ledning. Klassen jobbar i 

ett ganska lugnt tempo, även om de förutsätts jobba så mycket de kan under lektionen. 

 

De lektioner vi har studerat följer de flesta i princip samma mönster. De börjar med att läraren 

frågar eleverna om de har gjort sina läxor. Därefter ger läraren en kort introduktion till vad 

lektionen ska handla om och vad eleverna ska göra, och sedan uppmanar läraren eleverna att 

sätta igång. Denna första fas kallas ”Introduktionsfas” som Bagga-Gupta (2001) uttrycker det. 

Sedan börjar eleverna jobba, så kallat individuellt arbete och läraren går runt för att se om det 

finns några elever som behöver hjälp. När en elev behöver hjälp går läraren fram till eleven, 

har ögonkontakt och börjar förklara och diskutera. 

 

Det händer också att elever börjar småprata under tiden som läraren informerar och även 

under själva arbetsprocessen. Läraren avbryter dem då direkt och påminner dem att de måste 
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koncentrera sig. Läraren verkar vilja ha full kontroll över situationen. Som vi tolkar det vill 

läraren att eleverna ska koncentrera sig och göra sitt arbete. På detta sätt tycker vi oss se att 

det inte blir så mycket samarbete mellan eleverna som det skulle kunna vara, även om det 

ibland händer att de frågar varandra om hur de kan göra för att få sitt problem löst.   

 

Vi har studerat kommunikation och lektionsmönster i fyra ämnen. Detta är vad vi har funnit i 

våra studier: 

 

En svensk teckenspråkslektion: 

Just den dagen när vi gör vårt fältarbete är en lärare frånvarande - bara en lärare är med. De 

får då slå ihop två grupper. Vi fokuserar bara på ”vår” klass. Enligt läraren blir gruppen för 

stor för att kunna genomföra en vanlig teckenspråkslektion, i vanliga fall är gruppen delad och 

de har varsin lärare.  

 

Den här lektionen tar läraren fram ett spel som heter ”Sant eller falskt?”. Läraren drar ett kort 

och ställer frågor som eleverna ska svara på. Läraren tecknar frågorna och eleverna tecknar 

svaren. Ett exempel:  

 

Läraren: TECKENSPRÅK INTERNATIONELL SPRÅK? (2007-11-27) 

(Är teckenspråk ett internationellt språk?, vår översättning).  

Elev: NEJ ORSAK OM TRÄFFA ANDRA LÄNDER DÅ ANVÄNDA ANDRA TECKENSPRÅK INTE 

SAMMA VI. (2005-11-27)  

(Nej, om vi träffar människor från andra länder så kan vi se att de använder ett annat teckenspråk   

än vi gör, vår översättning). 

 

Så fortgår kommunikationen under hela lektionen. Läraren tar ett nytt kort, ställer frågan och 

eleverna svarar. Vi upplevde det som lite enkelt och oengagerat, men kanske en nödvändig 

”nödlösning” i och med den ena lärarens frånvaro. Vi upplevde det dock inte som en ”riktig” 

teckenspråkslektion. Inte så mycket av gruppdiskussioner, mera enkel tvåvägskommunikation 

mellan läraren och en elev i taget.  

 

En lektion i engelska: 

Ett annat exempel på hur kommunikationen ser ut i klassen är att under en lektion i engelska 

börjar läraren med att fråga eleverna om de har gjort sin läxa. Några har inte gjort det. 

Eleverna sitter i en halvcirkel. De jobbar inte med böcker/arbetsböcker under den här 
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lektionen utan de jobbar med temat hus/lägenhet på engelska. Eleverna skapar olika rum i 

huset/lägenheten och ritar olika möbler och skriver in namnen på de olika sakerna på 

engelska. En elev får en fråga och tecknar till läraren att han/hon kan tänka sig att rita möbeln 

men tycker att det är svårt att skriva på engelska. 

 

Ett exempel på hur kommunikationen kan se ut under en lektion i engelska: 

 

Läraren: HUR PÅ ENGELSKA SKRIVA ”JAG BOR I SVERIGE” HUR  

(Hur ska meningen ”Jag bor i Sverige” översättas till engelska, vår översättning).  

Elev: I  L-I-V-E  I-N  S-W-E-D-E-N (2007-11-30)  

                    (bokstaverar med hjälp av handalfabetet). 

 

Under lektionen jobbar de bara med att lära sig olika ord på engelska. Ingen läsning eller 

skrivning sker under lektionen. Enligt läraren jobbar de också med en bok som har mycket 

med ljud att göra vilket ju blir svårt. Det finns många avsnitt de är tvungna att hoppa över, 

boken är inte anpassad för lektioner utan tal. Innan de började jobba med den hade de en 

annan bok som hette ”Lift Off”. Den var heller inte anpassad för döva utan upplevdes som att 

det mest handlade om att bara översätta. De kände därför att det var dags att byta bok och att 

jobba på ett annorlunda sätt. Läraren skapar därefter egna anpassade övningar.  

 

Under engelsklektionen förekom mera av diskussioner och interaktioner, flera elever var 

aktiva med att rita och översätta, även om flera elever framförde att de hade svårt med 

engelskan. 

 

En lektion i SO 

På den här lektionen sitter eleverna och läraren runt ett cirkulärt bord och läraren berättar en 

historia som han/hon läser ur en bok. Eleverna lyssnar och det händer då och då att de tecknar 

med varandra och blir avbrutna av läraren som påminner dem om att de måste koncentrera 

sig. Elevernas uppgift under lektionen verkar vara att bara lyssna på läraren, en typisk 

envägskommunikation alltså. Ibland frågar läraren eleverna vad de tror ska hända i berättelsen 

och de svarar olika. Här blir det en ytlig dialog. Eleverna verkar få uttala sig bara när läraren 

tillåter det, annars påminner han/hon dem att koncentrera sig och vara tysta. 

I och med att eleverna förväntas vara passiva, inte delta på ett aktiverande sätt, är risken stor 

att inte så mycket ”fastnar” av det som läraren försöker förmedla. 



 35 
 

En lektion i matematik: 

Här ser vi ett exempel på hur de fyra faserna kan se ut under en lektion i det visuellt 

orienterade klassrummet. Vi tittar exempelvis på en matematiklektion:  

 

Här finner vi att eleverna jobbar med olika matematikböcker och att de jobbar individuellt, 

beroende på hur långt de har hunnit. Introduktionsfasen är kort, de flesta vet vad de ska göra 

och kan börja jobba ganska omgående. Under fas ett kommer eleverna in och sätter sig och 

läraren frågar om de har gjort sin matematikläxa. Några har inte gjort det, de svarar att de har 

glömt bort det. Läraren som leder lektionen kommunicerar på svenskt teckenspråk. 

 

Under fas två tecknar läraren till eleverna att de ska hämta sina matematikböcker och sätta 

igång. Vi uppfattar det som om de ska fortsätta jobba, som de gjorde på lektionen innan. 

 

Under fas tre småpratar eleverna och tar fram sin matematikbok medan de fortsätter teckna till 

varandra. Läraren går fram till en elev för att han/hon behöver hjälp. Läraren frågar en elev 

vad 9-0 blir och eleven funderar lite och svarar att det blir 9. Läraren svarar att det är rätt. En 

annan elev frågar sin bänkkamrat vad 21-8 blir, men får inget svar. Eleverna tecknar ganska 

mycket med varandra men då handlar det om problem med matematiken. De försöker få hjälp 

av varandra då läraren inte kan hjälpa alla samtidigt. Eleverna arbetar koncentrerat och tittar 

hela tiden i matematikboken och några försöker lista ut rätt svar med hjälp av fingrarna. 

Vi ser att två elever pratar om helt andra saker, någonting om TV-spel. Läraren avbryter dem 

och tecknar att de måste koncentrera sig. När läraren vänder ryggen mot dem börjar de teckna 

med varandra igen.  

 

När läraren försöker förklara någonting skapar han/hon en dialog med dem och försöker få 

dem att tänka och fundera ut det rätta svaret. Det händer att läraren på svenskt teckenspråk ber 

eleverna läsa vad det står i texten så att han/hon kan se om de har förstått den rätt. De 

använder en matematikbok för klass 4. 

 

Under fas fyra avslutar läraren med att teckna att lektionen är slut. Under denna fas påminns 

vissa elever att de måste komma ihåg att göra sin matematikläxa till nästa gång. 

Här finns ganska mycket av dialog och diskussioner, läraren är som i tidigare lektioner som vi 

studerat mest aktiv, men eleverna jobbar mera självständigt med sina individuella uppgifter. 

Viss kommunikation eleverna emellan förekommer också. Eleverna behöver mycket tid med 
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läraren och de behöver mycket hjälp.  

 

Gruppintervjun i den visuellt orienterade klassen: 

Eftersom vi inte kunde använda videokamera under intervjuerna, fick vi i analysen och 

systematiseringen förlita oss på anteckningar och vårt minne. Vi misstänkte att anteckningar 

ibland kunde vara problematiska eftersom vi samtidigt skulle kommunicera med eleverna. Ett 

tydligt exempel på svårigheterna för den visuellt beroende! En videoinspelning hade 

onekligen varit till nytta.  

 

Intervjun börjar med att vi formulerar en öppen bred fråga, enligt den så kallade 

”fokusgruppsmetoden”, för att starta upp de diskussioner som vi vill ha.  

 

        Intervjuarna:  Kan ni berätta om er undervisning – vad brukar ni göra? 

        Elev 1: Olika i olika ämnen… 

 Elev 2: Läraren talar om vad vi ska göra…. 

 Elev 3: Vi sitter mest i våra bänkar och kollar på läraren. Vi jobbar mer individuellt och vi jobbar     
                       sällan tillsammans med andra. 
   

 

       Intervjuarna: Menar ni att ni jobbar mest individuellt? 

Elev 1: Ja. 

Elev 2: Det är roligare att jobba två och två (2007-10-30). 

 

Diskussionen går vidare och allteftersom formulerar vi nya frågor: 

- Fungerar samarbetet bra er elever emellan 

- Hur är det med elevinflytandet? 

- Hur fungerar arbetssättet ni brukar jobba på? 

 

Den bild som vi får efter att ha summerat våra intryck efter gruppintervjuerna är denna: 

• Samarbetet mellan eleverna och lärarna fungerar mycket bra, enligt dem själva. Båda 

lärarna som ingick i vår studie kan kommunicera på svenskt teckenspråk. Elever och 

lärare förstår varann. 

• De tycker även att samarbetet med varandra fungerar bra, speciellt när de jobbar med 

olika teman - som nu med medeltiden och stenåldern, även om vi inte såg så mycket 

av grupparbete. 

• De tycker att det är bra att lära sig nya svenska ord, att få ett större ordförråd. 
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• De föredrar oftast att jobba i par hellre än individuellt, eftersom de kan diskutera med 

varandra och då lär de sig mycket mer, anser de.  

• Eleverna upplever ibland skrivandet som jobbigt. För varje tema brukar det handla om 

att skriva ungefär 3-6 sidor.  

• De tycker också att det är svårt med engelska. De brukar mest översätta från engelska 

via svenskt teckenspråk till skriven svenska. 

 

Det viktigaste för eleverna är, som vi tolkar det, att de vill få större möjlighet att påverka, att 

få jobba mer i par/grupp och att kunna kommunicera mer med varandra i skolarbetet. Det 

understryker, precis som det sociokulturella perspektivet anger, att det är genom samspel som 

de utvecklas på ett sätt som de inte gör genom individuellt arbete.  

 

5.6 Studier och analys av resultatet relaterad till forskningsläget 

I den visuellt orienterade klassen som har deltagit i vår undersökning, har lektionsordningen 

fyra faser så som Bagga-Gupta (2001) beskriver i sin undersökning. Lektionen börjar med 

(”introduktionsfas”) att läraren frågar om alla har gjort sin läxa under matematiklektionen. 

Under den andra fasen (förklaringar) tecknar läraren att de ska hämta sin matematikbok och 

sätta igång. Under den tredje fasen (individuellt eller grupparbete) börjar hela klassen jobba, 

fråga och diskutera. När lektionen är på väg att avslutas informeras eleverna om vad de ska 

göra till nästa gång. Den fasen kallas avslutning – sammanfattning/återanknytning av 

innehållet som Bagga-Gupta uttrycker det. 

 

Under lektionen i engelska som vi studerade, sker det många lokal-länkningar mellan svenskt 

teckenspråk och engelska som Bagga-Gupta (2001) beskriver (se 3.3 Forskning med 

inriktning mot ett visuellt orienterat klassrum ). Som exempel då läraren frågar hela 

klassen om hur meningen ”Jag bor i Sverige” ska skrivas på engelska. Då räcker en elev upp 

handen och bokstaverar hela meningen med hjälp av handalfabetet, så kallad lokal-länkning. I 

det visuellt orienterade klassrummet dyker länkningar ofta upp då lärarna bokstaverar ett ord 

och sedan visar hur det tecknas. De växlar mellan svenskt teckenspråk och svenska/engelska 

för att vissa ord behöver förklaras. De visar även hur de stavas. Även inom svenskt 

teckenspråk dyker det ofta upp länkningar för ord som behöver förklaras och bokstaveras med 

hjälp av handalfabetet.  
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Mehan, H. (1979) har beskrivit begreppet IRE-struktur (se 3.1 kommunikation – en 

översikt) som innebär att läraren ställer frågor (I=initativ), eleven svarar (R=respons) och 

läraren bedömer svaret (E=evaluerar). Vi har noterat att det är ganska vanligt i den visuellt 

orienterade klassen.  

 

Eleverna får frågor till exempel under lektionen i ämnet teckenspråk, då läraren tar ett kort 

och ställer frågan om teckenspråk är ett internationellt språk (initiativ), eleven svarar 

(respons). Därefter bedömer läraren elevens svar (evaluerar). Ett annat exempel finns i ämnet 

engelska då läraren frågar eleverna hur meningen ”Jag bor i Sverige” ska skrivas på engelska 

(initiativ). En elev tecknar meningen (respons) med hjälp av handalfabetet och läraren 

bedömer svaret efteråt (evaluerar). 

 

Det visuellt orienterade klassrummet är en svensk teckenspråkig miljö, det vill säga, allt 

arbete sker på visuella villkor, som Helling (1995) beskriver i sin avhandling. På så sätt kan 

klassrummets miljö stödja elevernas språkutveckling och lärande. Viktigt att eleverna får 

språkförebilder då det inspirerar dem i deras fortsatta utveckling. 

 

Evaldsson, Lindblad, Sahlström och Bergqvist (2001) beskriver, att det är genom 

interaktionen, där olika aktörer deltar, som elevernas utveckling och lärande förbättras. Säljö 

(2000) har även betonat samtalets och interaktionens betydelse för individers utveckling och 

lärande. Också Dysthe (1996) beskriver begreppet ”dialog” och hur det kan se ut i 

klassrummet (se 3.1 Kommunikation – en översikt). Läraren som tecknar står ofta mitt i 

”brännpunkten” så att alla kan se honom/henne. Där kommunicerar läraren med hela klassen, 

han/hon kan ha ögonkontakt direkt med eleverna. Här sker monolog från läraren eller dialog 

med eleverna. Eftersom läraren använder ett visuellt språk kan det ses som en variant av 

Dysthes första punkt (lärarens samspel med hela klassen). Samspelet i Dysthes andra punkt 

förekommer också när eleverna arbetar med individuella uppgifter och behöver enskild hjälp 

av läraren. Eleverna som deltar i gruppintervjun tar upp att de ofta saknar grupparbetet, de 

saknar ofta det muntliga samspelet (här det visuella samspelet, vår anmärkning) mellan 

varandra, det som är den tredje punkten i Dysthes lista. De jobbar enligt dem själva, mest 

individuellt. Samtalet och interaktionen där individer deltar är, enligt Säljö (2000), en viktig 

del i deras utveckling och lärande. Det innebär att om det eleverna som deltar i gruppintervjun 

berättar stämmer, så saknar de den delen. Då har de inte möjlighet att ta del av vad samspelet 
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har att erbjuda. Där kan olika idéer och förståelse skapas genom dialoger, insikter som är 

svåra att få via enbart individuellt arbete. 

Även individuellt arbete är förstås viktigt då eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga 

att kunna tänka själv och arbeta självständigt. Vi tror att båda arbetssätten behövs. 

 

5.7 Jämförelse – Resultat 

Vi har under vårt arbete funnit många delar som skiljer våra två klasser åt och främst en viktig 

sak som är gemensam. 

 

Klassrummets utformning 

Sättet att kommunicera påverkar klassrummets utformning. Skillnaderna mellan dessa klasser 

är att den ena undervisas med hjälp av auditivt språk (talad och skriven svenska) medan den 

andra av visuellt språk (svenskt teckenspråk och skriven svenska). 

Klassrummen möbleras på olika sätt beroende på hur kommunikationen sker, om deltagarna 

använder talat språk eller visuellt språk. Det audioorienterade klassrummet möbleras på ett 

mer splittrat sätt (de sitter utspridda i klassrummet) medan det visuellt orienterade 

klassrummet möbleras med bänkarna i en halvcirkel med läraren i mitten, synlig för alla, som 

Bagga-Gupta beskriver. Använder en klass ett auditivt språk kan de sitta mer ”fritt” men i det 

visuellt orienterade klassrummet är det nödvändigt att kunna se varandra. 

 

Kravet på koncentration 

Vi kan också se att det visuella kommunikationssättet kräver en betydligt högre och mera 

uthållig koncentrationsförmåga av eleverna. Eleverna i det visuellt orienterade klassrummet 

tittar hela tiden på läraren när han/hon undervisar. Tittar någon av eleverna åt ett annat håll, 

påminner läraren att han/hon måste koncentrera sig för att inte tappa tråden. I det 

audioorienterade klassrummet däremot, tittar eleverna inte alltid på läraren när han/hon pratar. 

Det behöver inte innebära att eleverna inte lyssnar. De kan lyssna medan de tittar på sitt arbete 

eller åt ett annat håll. Vi kan här se att det finns skillnader mellan dessa klasser. Dock kan 

läraren påpeka att eleverna ska lyssna och att de ska koncentrera sig, till exempel när han/hon 

informerar eller när eleverna ska läsa tyst (gäller alltså flera av lektionerna vi har studerat).  
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Antalet elever och lärartätheten 

Antalet elever i dessa klasser är också olika. I den hörande klassen finns tjugoåtta elever och 

en lärare medan det i den döva klassen finns sex elever och två lärare. Detta innebär att de 

döva eleverna får mer tid med lärarna, jämfört med klassen för hörande elever. 

  

Elevernas arbetssätt 

Elevernas arbetssätt i de båda klasserna skiljer sig åt. Eleverna i det audioorienterade 

klassrummet jobbar mycket självständigt, diskuterar med sina bänkkamrater eller andra 

kamrater och läraren ”styr” bara i början av lektionen, det vill säga fas ett och två som Bagga-

Gupta (2001) beskriver. Efter fas två får eleverna på eget ansvar sätta igång med sitt arbete.  

I det visuellt orienterade klassrummet är det mest lärarna som styr hela tiden dock med dialog 

mellan dem och eleverna. Eleverna har inte samma självständiga arbetssätt som i det 

audioorienterade klassrummet. 

 

Förekomsten av ”länkning” 

En annan skillnad är att det i det visuellt orienterade klassrummet, ofta sker så kallad länkning 

exempelvis när de har engelsklektion. Här växlas flitigt, som Bagga-Gupta (2004) beskriver, 

mellan svenskt teckenspråk, handalfabetet och skriven engelska. Svenskt teckenspråk används 

för att förklara hur det skrivna engelska språket fungerar och handalfabetet används för att 

bokstavera ett engelskt ord eller en hel mening på engelska. Även i övriga ämnen är 

användning/växling (länkning) flitigt förekommande. 

 

Frihet och ansvar 

Vi upplever det också som att krav och förväntningar på eleverna skiljer sig åt. I den 

audioorienterade klassen jobbar eleverna – som vi upplever det - på en högre nivå och mycket 

självständigt. De har mer frihet men också ett större ansvar om vi jämför med den visuellt 

orienterade klassen. Den lilla visuellt orienterade klassen har sex elever och två lärare, medan 

den mycket större klassen, 28 elever bara har en lärare, och ändå förväntas de prestera på en 

nivå som vi upplever som betydligt högre än i den visuellt orienterade klassen. Har det redan 

förutsatts att de döva eleverna inte klarar sig utan denna extra ”hjälp”? 
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En grundläggande likhet 

Vi ser alltså ett antal viktiga skillnader. Men det finns också en grundläggande likhet. Alla 

elever kan delta i utbyte av information och få ny kunskap bara med hjälp av ett fungerande 

språk. Språket är det verktyg som möjliggör kommunikation och förmedling av kunskap. 

Behovet av ett fungerande språk är alltså gemensamt för bägge grupperna. 

 

6. Reflektioner över jämförelserna mellan klasserna 

Vi har alltså sett en grundläggande likhet, men också flera skillnader. Vi undrar nu, är dessa 

skillnader verkligen nödvändiga? Beror det på att undervisningen i den döva klassen sker från 

en för låg nivå jämfört med klassen för hörande? Hur kommer det sig att döva elever, som får 

så mycket mer tid med lärarna jämfört med eleverna i hörande klasser ändå inte klarar de 

nationella proven bättre? Trots färre lärare lyckas de hörande klasserna generellt bättre än 

döva klasser. Tanken att ge döva elever mer resurser och mer tid med lärarna är säkert 

välmenande men vi ställer oss frågan om det verkligen hjälper eleverna eller om det är en del 

av problemet. Den extra hjälp som de får kanske gör dem ännu mer ”handikappade”? 

 

Under teckenspråkslektionen i det visuellt orienterade klassrummet slogs två grupper ihop till 

en grupp. Trots att denna ”stora” grupp var mindre än jämförelsevis den audioorienterade 

klassen ansåg läraren att det inte går att ha en ”vanlig” teckenspråkslektion. Alla satt runt ett 

bord, alla såg varandra och de kunde kommunicera där. Finns det inga möjligheter att 

undervisningen genomförs som planerat, trots att det bara finns en lärare? Blir lektioner alltid 

”inställda” när det bara finns en lärare kvar? Finns det inga möjligheter att eleverna får andra 

uppgifter att arbeta med så att en lärare kan ”klara av” hela gruppen? Vi tror att det kan vara 

så att läraren upplever att han/hon inte har full kontroll över hela situationen om hela gruppen 

ska undervisas. Behovet att ha kontroll verkar vara viktigt för läraren.   

 

När det gäller undervisning i engelska i det visuellt orienterade klassrummet har vi observerat 

en lektion där eleverna tränar på engelska ord samt korta meningar. Eleverna uppger att de 

tränar mycket på ord samt översätter. Läraren skapar egna övningar eftersom böckerna mest 

är anpassade efter engelskt tal och detta passar inte visuellt orienterade elever. Vi tycker att 

det är ett bra initiativ av läraren att skapa dessa övningar för sina elever. Frågan är bara hur 

länge denna lärare hela tiden orkar vara kreativ. Vad gör eleverna på de lektioner som läraren 

inte har hunnit eller inte orkat skapa övningar till? Vi tror att det kräver mycket energi att göra 
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detta arbete hela tiden. Vi efterlyser läro- och övningsböcker som är anpassade för elever som 

använder språket på ett visuellt sätt, genom att läsa och skriva språket. Dessa böcker kanske 

kan stödja engelsklärare överhuvudtaget som undervisar i dövklasser att få en strukturerad 

undervisning utan att han/hon tvingas vara idérik inför varje lektion.  

 

Vi observerade bara en lektion i engelska men där var orden i fokus även om vissa meningar 

förekom. Hur arbetar visuella elever med helheten i språket (det levande språket)? 

Förekommer det riktiga texter med autentiskt språk som visuella elever får läsa och själva 

prova på att skriva där eleverna ser ord, meningar, grammatik med mera och hur det hela 

hänger ihop? Det finns ju till exempel barn- och ungdomsböcker med olika svårighetsgrader 

på engelska som kan användas som komplement. Språk som engelska kommer inte gratis för 

visuella elever, de behöver arbeta för att få kompetens i det. De måste läsa och skriva mycket 

för att träna språket. Samtal kring hur språket fungerar är också viktigt. Audioorienterade 

elever kan få mycket av det engelska språket gratis genom att lyssna på texten i musik samt 

tal i TV och i filmer. Många audioorienterade elever använder också engelska uttryck i 

vardagligt tal, det finns ju lånord från engelskan och sådant som de har fångat upp som de har 

hört någonstans ifrån, till exempel från musik, radio och TV. Audioorienterade elever kan 

också lätt växla mellan språken i ett muntligt samtal i vardagen, där olika fraser och uttryck 

från det engelska språket får rum i samtalet.  

 

Eleverna som deltar i en matematiklektion i det visuellt orienterade klassrummet behöver 

mycket tid med läraren och de behöver mycket hjälp. Det finns flera elever som tycker att det 

är svårt med matematiken. Varför tycker de att det är så svårt att räkna? När vi ser på 

lektionen i sin helhet ser vi att de har tät kontakt med läraren. Kanske för mycket? Är det så 

att eleverna är osäkra på om de klarar av uppgiften själva och frågar läraren för 

säkerhetsskull? Är det därför det finns så tät kommunikation mellan enskilda elever och 

läraren? Vi har sett att några elever tecknar till varandra och de försöker att hjälpa varandra, 

detta med varierande resultat då den som frågar ibland inte får svar. Kanske det skulle 

underlätta för eleverna om de fick gemensamma uppgifter i matematiken ibland som de kan 

diskutera och samarbeta kring och inte bara göra individuellt arbete? Kanske det skulle gynna 

elevernas lärande? 

 

Hos eleverna under matematiklektionen i det audioorienterade klassrummet finns 

kommunikationen tydligt med. I början av lektionen informerar läraren om hur eleverna ska 
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gå tillväga för att lösa problemet. Det visar sig vara den enda konkreta hjälp eleverna får 

under detta grupparbete. Det kan låta hårt men han/hon ger eleverna möjlighet att lösa 

uppgiften tillsammans istället. Vi tolkar det som att han/hon vill att ”de ska pröva sina vingar” 

först före de får någon mer hjälp. Om uppgiften hade varit alltför svår tror vi att läraren hade 

gett ledtrådar men eleverna klarade det ändå. När eleverna löser matematikproblemet arbetar 

de i grupper och de talar med varandra nästan hela tiden. Det vi kan reagera på är ljudnivån 

men det verkar inte bekymra eleverna. Det är ett sorl i klassrummet. Läraren inflikar ibland 

några få kommentarer till klassen om hur det går för eleverna, om de är nära lösningen eller 

inte. Det är en positiv kommunikation eleverna emellan som leder fram till att de löser 

matematikproblemet. Mot slutet av lektionen redovisar olika elever inför klassen hur de på 

olika sätt lyckats nå fram till lösningen och vad som var svaret. Läraren skriver samtidigt på 

tavlan så att alla kan se.  

 

Det talas också ofta om att det skulle bli för svårt för döva att jobba på samma nivå som 

hörande. Här är attityden ett problem. Vi tror också att det handlar om lärarens kunskap och 

kännedom om hur den visuellt orienterade individen lär sig och även om vilka förväntningar 

läraren har på sina elever. Har vi för låga förväntningar på eleverna kommer vi aldrig att nå 

ett önskat resultat. Vi vill betona att vi INTE kritiserar lärarna utan själva systemet. Varför 

låter skolsystemet undervisningen fortgå på samma sätt när undersökningar, som den gjord av 

Skolverket visar, att resultatet är så mycket sämre än för hörande elever? Är kanske kraven på 

både elever och lärare för låga? Det är inte synd om döva om de ställs inför höga krav. Det 

viktiga är att se vad varje individ behöver så att de kan få den ”rätta” hjälpen. Viktigt här är 

hur vi definierar ordet ”hjälp”. Hjälpen får inte på något sätt hindra elevernas utveckling och 

lärande genom att göra undervisningen mer bekväm, utan att låta dem så mycket som möjligt 

av egen kraft ta sig förbi olika hinder. Det är en av grunderna till utveckling och lärande. 

Elever bör självklart få vägledning av läraren när det uppstår problem. Läraren bör dock inte 

”lyfta” eleverna över hindret utan stödja dem så att de kan kliva över hindret själv.  

 

Vi menar inte, att det audioorienterade klassrummet är ”felfritt”. Det finns många saker som 

kan utvecklas till det bättre, men det som är intressant är varför den döva klassen inte 

undervisas på samma nivå som klassen för hörande. Läraren i klassen för hörande 

kommunicerar och undervisar med olika begrepp och abstrakta diskussioner som vi inte har 

sett i den döva klassen.  
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Det är viktigt att systemet ses över. Varför har dagens system inte gett ett önskat resultat (se 

Bagga-Guptas undersökning från år 2002 och hennes föreläsning från 2007). Varför kan inte 

den döva klassen ha samma kravnivå och börja jobba mer självständigt? Undervisningen 

redan i de tidigare åren måste börja organiseras på ett annorlunda sätt mot vad som sker idag, 

om vi vill nå önskat resultat, tror vi. Till exempel i den visuellt orienterade klassen har de 

matematikbok för klass 4. De använder inte en matematikbok som är för deras årskurs som de 

i den audioorienterade klassen gör.   

 

Individuellt arbete behövs men arbete där eleverna får samarbeta behövs också. 

Bland annat menar vi att samarbete mellan eleverna bör ökas i det visuellt orienterade 

klassrummet eftersom de jobbar mest individuellt nu. Med hjälp av samarbete blir eleverna 

mer aktiva i sitt lärande då de har olika kunskaper och tankesätt och det är genom 

kommunikationen där individerna kan ta del av dem.  
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7. Avslutning 

Det intressanta är, att vi har kommit fram till att båda klasser (den audioorienterade och den 

visuellt orienterade klassen) har egna sätt för hur de jobbar och att kommunikationen mellan 

lärarna och eleverna ser olika ut i dessa klasser. Vi tror att undervisningsmetoderna och 

arbetssätten i den visuellt orienterade klassen bör förändras och utvecklas då dagens metoder 

inte ger ett önskat resultat, som ju också Skolverket visat. Nu när vi har sett hur dessa klasser 

jobbar, så ser vi att eleverna i den audioorienterade klassen jobbar på en annan nivå där de får 

möta större utmaningar. Det bidrar till att de utvecklas på ett annat sätt än eleverna i den 

visuellt orienterade klassen. 

 

Kommunikationen ser olika ut då de båda klasserna använder olika språk. Klassen för hörande 

använder talad och skriven svenska medan klassen för döva använder svenskt teckenspråk och 

skriven svenska. Diskussioner mellan eleverna är mycket vanligt i den audioorienterade 

klassen om vi jämför med den visuellt orienterade klassen. En intressant sak är att båda 

klasserna har vissa individuella uppgifter. Eleverna i den audioorienterade klassen kan 

kommunicera med varandra för att få hjälp, idéer, tips etcetera. för att göra sitt arbete bättre, 

medan det fungerar annorlunda i den visuellt orienterade klassen. Där uppmanas eleverna ofta 

att koncentrera sig även om det ibland händer att en elev frågar en annan elev om hur han/hon 

ska lösa problemet han/hon står inför. Interaktionen i det audioorienterade klassrummet 

upplever vi som en miljö som bidrar till elevernas utveckling och lärande. Med reservation för 

vårt begränsade underlag upplever vi ändå att det ”händer” mycket, tempot är högt och mycket 

rörligt i det audioorienterade klassrummet medan det i det visuellt orienterade inte ”händer” 

lika mycket. Där är tempot mera lugnt och eleverna sitter i huvudsak vid sina bänkar. 

 

Vi tror det är särskilt viktigt att undervisningen i det visuellt orienterade klassrummet 

organiseras på ett annorlunda sätt. Det gäller att hitta nya undervisningsmetoder och arbetssätt 

som bidrar till att eleverna blir inspirerade, att det känns intressant och lagom utmanande så att 

de utvecklas i en positiv riktning. Djupare dialoger och diskussioner elever emellan bidrar till 

att de får nya insikter och kunskaper. De borde också få chansen att söka kunskap tillsammans. 

Både grupparbete och individuellt arbete behövs i undervisningen. I det individuella arbetet lär 

de sig att lösa uppgifter var och en för sig. Det är nyttigt men det är också nyttigt att de får 

samlas i grupper kring en gemensam uppgift och enda sättet att lösa den är att samarbeta. I 

detta samarbete lär de sig att lyssna på varandra och att själva komma med idéer. Här finns en 
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chans till utveckling socialt och kunskapsmässigt. Det finns också plats för blandning av 

arbetssätt, individuellt arbete men ändå möjlighet till att diskutera med klasskamrater och att 

hjälpa varandra. Läraren ska ändå finnas till hands om eleverna vill ha råd, vilket vi har sett i 

det audioorienterade klassrummet. Vi menar alltså att både individuellt arbete och grupparbete 

är viktigt för elevers lärande. Dock har grupparbetet en sak som det individuella arbetet inte 

har och det är samspelet eleverna emellan där kunskaper, idéer med mera utbyts.  

 

Vi tror att kommunikation är lika betydelsefullt för visuella elever och audioorienterade elever. 

Vi har sett att villkoren för kommunikation i klassrummet ser olika ut och därmed ser också 

den faktiska kommunikationen olika ut.  
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