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FÖRORD 
 

Denna studie har gett oss vidgade perspektiv inom området Dövpedagogik. Det har varit 

intressant att ta del av kärnämneslektioner och se hur lärare samt elever interagerar i visuellt 

orienterade kommunikativa praktiker. Uppsatsarbetet har gett oss möjlighet att utvecklas som 

framtida pedagoger.  

 

Vi vill rikta ett stort Tack till:  

 

• De lärare och elever på RGD som ställt upp och låtit oss genomföra vår studie i deras 

klass.  

• Vår handledare Sangeeta Bagga-Gupta som på ett sakkunnigt sätt hjälpt oss igenom 

vårt uppsatsskrivande. Hon har även hjälpt oss att vidga vårt synsätt vad gäller den 

Dövpedagogiska arenan.  

 

Vi vill här notera att vi författare har genomfört uppsatsarbetet tillsammans. Namnen på 

uppsatsens framsida står i bokstavsordning och signalerar således inte någon huvudförfattare. 

Vi tycker att det faktum att skriva tre författare tillsammans har resulterat i både många 

givande diskussioner och hysteriska skrattanfall.   
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SAMMANFATTNING 

 

Uppsatsens syfte är att övergripande göra en kartläggning över hur kommunikationen ser ut i 

ett gymnasieklassrum med döva elever. På så sätt önskar vi få en uppfattning om hur 

kommunikationen ter sig i ett sådant klassrum och vad som försvårar respektive underlättar 

kommunikationen.  

 

Genom litteratur som vi funnit relevant för vi ett resonemang kring det komplexa begreppet 

kommunikation samt dess olika uttryckssätt. För att som läsare kunna följa tankegången med 

metodvalet i C-uppsatsen beskrivs etnografisk ansats och utifrån den även deltagande 

observation. Genom analys av fältstudien har följande teman utvecklats: Klassrummets miljö 

och lektionernas gång och Parallella kommunikationsprocesser. I vår analys försöker vi visa 

på de hinder samt möjligheter för kommunikation som studerats i klassrummet för att vidare 

knyta ihop påsen med en diskussion där de erhållna resultaten knyts an till den tidigare 

forskning som presenterats, i förhållande till det identifierade problemet. 

 

I studien framkommer vid ett flertal tillfällen att parallella konversationer såsom 

videomobilsamtal förekommer och tillåts, att sen ankomst sker i stor utsträckning, att 

personer utestängs ur kommunikationer till följd av talspråksanvändande, att grupparbeten 

inte existerar, att kulturkompetens är betydelsefullt och att en visuellt orienterad praktik har 

unika kommunikationsmöjligheter. Resultatet av vår forskning visar således att en visuellt 

orienterad kommunikativ praktik såsom ett klassrum på Riksgymnasiet för Döva har unika 

kommunikationsmöjligheter som kanske inte alltid utnyttjas.  

   

Nyckelord: Kommunikation, Kommunikativa praktiker, Visuellt orienterad, Samspel, Döv och 

Svenskt teckenspråk. 
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1. INLEDNING 

 

Kommunikation berör människan genom hela livet och är en förutsättning för att vi ska kunna 

samspela med varandra. Kommunikation som sker mellan människor kan yttras på flera sätt 

och livet kan ses som en ständig kommunikationsström. I kommunikation sker ett samspel 

mellan två eller flera parter vilka agerar i förhållande till varandra (Nilsson & Waldemarsson 

1995). Skolan är en mångfacetterad verksamhet där olika individer möts och 

kommunicerar/interagerar. Förståelse och kunskap skapas i det kommunikativa samspelet och 

skolan som institution kan ses som en kommunikativ praktik som speglar vårt komplexa 

samhälle (Bergqvist 2001).   

 

Inom RiksGymnasiet för Döva (RGD) har vi, under tidigare verksamhetsförlagd utbildning, 

observerat att en majoritet av eleverna inte går nationellt program1. Av diskussioner framgår 

att av de elever som gått tioårig specialskola för döva är det mindre än 40 procent som är 

behöriga att söka nationella program på gymnasiet2. Efter att ha läst och tagit del av litteratur 

inom området Dövpedagogik3 har vi fått uppfattningen att det gjorts relativt mycket forskning 

kring döva och gravt hörselskadades läs- och skrivförmåga samt dövas 

tvåspråkighetssituation. Vi var själva vid denna C-uppsats inledningsfas fokuserade kring 

dövas tvåspråkighet, men efter påbörjandet av C-uppsatsen uppmärksammades att döva 

nästan alltid kopplas samman med språk, vilket ledde till att vi tänkte om. Sangeeta Bagga-

Gupta (2004) betonar att ”större delen av världens befolkning är två eller flerspråkig…” (s 18, 

vår översättning) vilket får oss att reflektera över varför dövas tvåspråkighet hela tiden sätts i 

rampljuset.  

 

Begreppet ”visuellt orienterad” som återfinns i denna C-uppsats rubrik har sitt ursprung i ett 

relativt nytt internationellt forskningsfält som benämns Literacy Studies och Communication 

Studies. Tidigare användes begreppet dövundervisning i dövskolan men idag, med inspiration  

från Communication Studies, kan istället begreppen visuellt orienterad kommunikativ praktik 

användas. De senare begreppen omfattar nämligen mer än endast svenskt teckenspråk samt 

skriven svenska. De innefattar istället all den kommunikation som är möjlig i samtliga sociala, 

                                                 
1 För att gå nationellt program på gymnasiet krävs godkänt betyg i kärnämnena. Annars finns möjlighet att gå det 
individuella programmet, antingen integrerat i ett nationellt program eller i egna grupper (http://www.rgd-
rgh.se/ver02/global/showTxt.asp?[0]&mainDeptID=101&subDeptGrpID=87 [Hämtad 2005-11-23]).  
2 Se exempelvis Bagga-Gupta (2002). 
3 eng. Deaf-education (Bagga-Gupta 2004). 

http://www.rgd-rgh.se/ver02/global/showTxt.asp?%5B0%5D&mainDeptID=101&subDeptGrpID=87
http://www.rgd-rgh.se/ver02/global/showTxt.asp?%5B0%5D&mainDeptID=101&subDeptGrpID=87
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språkliga praktiker (Allard 2003). Med detta menas exempelvis att svenska språket kan göras 

visuell genom handalfabetsbokstavering4 i en kommunikation. I en visuellt orienterad 

kommunikativ praktik kan även skriven engelska, ASL5 eller annat SL6, skriven svenska och 

även talspråk i viss utsträckning finnas som kommunikationsmedel. Begreppet tvåspråkighet 

signalerar att det endast finns skriven svenska och svenskt teckenspråk i en svensk 

Dövpedagogisk arena, men ovanstående exempel visar att så inte är fallet. Ytterligare ett 

tydligt exempel som pekar på detta är att en person som har hörselrester kan använda rösten 

för att kommunicera inom den visuellt orienterade kommunikativa arenan och detta signalerar 

därmed att det finns fler kommunikationssätt än endast svenskt teckenspråk och skriven 

svenska. 

 

Följande citat av Clare Ramsey (2004) fick oss att tänka till kring begrepp som döv, 

hörselskadad och inte minst hörande:  
 

 I never thought of myself as a hearing pearson until  
 I learned ASL and started hanging out with Deaf people... 
 I learned that I am a hearing pearson, even though for half  
 of my life, I did not know that category even existed (s 56). 
 

Vi har utifrån ovanstående resonemang valt att inte lägga denna C-uppsats fokus på döva 

elevers läs- och skrivförmåga eller tvåspråkighet, utan vi vill istället koncentrera oss kring 

visuellt orienterade kommunikativa praktiker som Dövpedagogik utgör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Svenskt teckenspråk har olika handställningar för svenskans olika bokstäver, vilket benämns handalfabetet. 
5 American Sign Language. 
6 Signed Language. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Det övergripande syftet med denna C-uppsats är att göra en kartläggning över hur 

kommunikationen ser ut i ett gymnasieklassrum med döva elever. Genom att göra detta, via 

fältarbete kopplat till läsning av relevant litteratur, vill vi försöka redogöra för de möjligheter 

och hinder som möjligtvis uppstår i en kommunikativ praktik. Våra övergripande 

frågeställningar är;  

 

• Hur ser kommunikationen ut i klassrummet med döva elever på en gymnasieskola? 

• Vilka faktorer försvårar respektive underlättar kommunikationen i ett RGD klassrum? 

 

För att underlätta besvarandet av vårt syfte använder vi dessa följdfrågor; 

 

• Hur deltar eleverna i kommunikationen? 

• Finns det ett dialogiskt samspel och hur ser det i så fall ut? 

• På vilket sätt påverkar den fysiska miljön kommunikationen? 

• Hur påverkar lärarens kunskap om elevernas kultur kommunikationen? 

 

2.1 Avgränsning 

 

På grund av risken att bryta mot undersökningsdeltagarnas rätt till anonymitet kommer vi inte 

att dela upp elever och lärare i grupperna män och kvinnor. Av samma anledning kommer vi 

heller inte att ta upp elevers ålder samt programinriktning. Vi har dessutom begränsat oss till 

att endast belysa den kommunikation som sker inom klassrummets fyra väggar. Vår intention 

är inte att undersöka vad som kommuniceras i klassrummet utan hur det kommuniceras. Vi är 

dock medvetna om att det är svårt att explicit studera det ena utan att inbegripa det andra.  

 

Vi har gjort en avgränsning till att endast studera RGD elever och inte RGH (Riksgymnasiet 

för hörselskadade) elever, dels eftersom vi vill begränsa oss till en av grupperna för att 

undvika en jämförelse mellan dem och för att vårt intresse ligger i frågor kring döva elevers 

kommunikation i undervisningen. Med döva elever menar vi i denna C-uppsats de elever som 

är placerade i RGD. 
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2.2 Disposition 

 

Efter inledande resonemang och syftesframställning behandlar avsnitt tre i denna C-uppsats 

en kortare beskrivning av studiens utgångspunkter; Kommunikation och Döv-Världen samt en 

teoretisk bakgrund kring kommunikation i klassrummet generellt. Därefter skildras, i avsnitt 

fyra, den klassrumsstudie som utförts genom att metoden vi valt först beskrivs. Efter detta 

presenteras information om undersökningsdeltagarna och pilotstudien framställs. Vi kommer 

att avsluta avsnittet med studiens förhållningssätt gentemot forskningsetiska principer. 

Resultatet av studien framställs under C-uppsatsens femte avsnitt, med rubriken 

Kommunikation i en visuellt orienterad klassrumsmiljö. Avslutningsvis förs en diskussion, i 

avsnitt sex, med utgångspunkt i C-uppsatsens syfte samt i relation till den teoretiska bakgrund 

som presenterats under avsnitt tre. C-uppsatsen avslutas med en referensförteckning över den 

litteratur som använts, samt en bilaga. 
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3. PEDAGOGISK FORSKNING KRING KOMMUNIKATION OCH VISUELLT 

ORIENTERADE ARENOR  

 

Under detta avsnitt presenterar vi inledningsvis en översikt av några centrala begrepp av 

relevans till denna C-uppsats för att därigenom närma oss uppsatsens fokusering. Därefter 

belyser vi klassrummets kommunikation generellt, genom underrubrikerna; Vem styr i 

klassrummet?, Samspel och turtagning och Fysisk och social miljö. 

 

3.1 Kommunikation och kommunikativa praktiker 

 

I inledningen gavs en förklaring till de inledande begreppen visuellt orienterad och under 

detta avsnitt kommer ett resonemang kring begreppen kommunikation och kommunikativ 

praktik att presenteras för att visa på att det finns en tydlig skillnad i vilken utgångspunkt 

forskaren har. 

 

Kommunikation kommer från det latinska ordet ”communicare”, vilket betyder att något blir 

gemensamt. Då vi kommunicerar använder vi flera olika kanaler såsom tal, ansiktsuttryck, 

kroppsrörelser, gester, avstånd och lukter för att vi ska kunna meddela oss med varandra 

(Nilsson & Waldemarsson 1995). Enligt Norstedts svenska ordbok (2004) definieras 

begreppen kommunikation och kommunicera som följer; 

 
 Kommunikation överföring av (själsligt eller intellektuellt) 
 innehåll med hjälp av viss typ av meddelelsemedel (s 564).   
 

 Kommunicera överföra budskap (till någon) med viss typ  
 av meddelelsemedel (s 564). 
  

Ovanstående citat signalerar att den primära innebörden av kommunikation är att överföra ett 

budskap/innehåll. I kontrast till detta framhåller Bagga-Gupta (2004) två saker gällande 

begreppet kommunikation. För det första menar hon att när kommunikation sker mellan 

människor blir de direkt aktiva i skapandet av kommunikationen. Den andra aspekten, menar 

hon, är att när människor aktivt konstruerar en kommunikation blir slutprodukten ett 

meningsskapande. Det är dock vanligare att se på begreppet kommunikation genom den så 

kallade ”överföringsmodellen”7 vilket innebär att då mänsklig kommunikation förekommer 

                                                 
7 eng. transmission-model. 
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finns en sändare som sänder en signal, kommunicerar något, och en mottagare som tar emot 

signalen. Följden blir således att det ”är mottagarens förmåga att tyda kommunikationen som 

avgör innehållet i den” (Bagga-Gupta 2004, s 39, vår översättning). Att se kommunikation på 

detta sätt har under senare tid, menar Bagga-Gupta (2004), blivit hårt kritiserat och det 

argumenteras att ”… vi inte kan reducera den mänskliga kommunikationen till processer hos 

individen” (s 39, vår översättning). Även Per Linell (1999) visar hur tidigare forskning har 

framställt kommunikation. Förut har det funnits skildringar om kommunikationens olika 

processer, exempelvis direkt kommunikation mellan två eller flera aktörer eller indirekt 

kommunikation genom olika artefakter som text, bild, media och så vidare. Det har även, 

menar Linell (1999), framkommit i forskning att det anses lättare att studera 

”överföringsmodellen” när det handlar om kommunikation. Det anses svårare att fördjupa sig 

vidare och studera den dynamiska kommunikationsprocessen, vilket innebär det som händer 

mellan aktörerna och deras kontext. Denna syn på kommunikation kräver, enligt Linell 

(1999), en vidare reflekterande hållning. 

 

Bagga-Gupta (2004) framhäver att när forskare inom Dövpedagogik använder begreppet 

kommunikation menar de ”deltagande i sociala praktiker”. Vidare menar hon att; 
 

 In the present context it is important to distinguish between  
 the methodologicaly oriented discourse in Deaf education  
 (the manual-oral-total-bilingual discussion) and more  
 theoretical understandings of the concept ”communication” (s 41). 
 

Bagga-Gupta (2004) menar att ”mänsklig kommunikation, oavsett om det är talat språk, 

skrivet språk eller tecknat språk, inte längre förstås som något som skapas automatiskt eller 

genom det vanliga sättet när information och mening överförs från en individ till en annan” (s 

41, vår översättning). Vidare skriver Bagga-Gupta (2004) att ”istället för att fokusera på 

egenskaper och kvalitéer hos individer, fokuserar sociokulturella aktiva processer på 

aktiviteter där människor deltar i olika socialt konstruerade och meningsfulla praktiker” vilket 

betyder att ”från ett sociokulturellt perspektiv är då mänsklig identitet socialt inrättad genom 

individens förmåga att delta och meningsfullt interagera eller kommunicera med andra 

människor” (s 41-42, vår översättning). 

 

Likt Linell (1999) menar Bagga-Gupta (2004) att sättet att se på kommunikation som en 

överföringsmodell står i djup kontrast till att förstå kommunikation genom deltagande i 

sociala kontexter. Det centrala i detta deltagande är kommunikativa praktiker och 
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meningsskapandet däri. Bagga-Gupta (2004) ser ytterligare en mening med att analysera 

begreppet kommunikation. Hon menar att ”forskare från det traditionella patologiska eller 

medicinsk-psykologiska perspektivet använder begreppet [kommunikation] med samma 

naturlighet för att diskutera det ”orala språket”8 och ”hörselförmåga”9 hos döva individer, 

som forskare från det kultur-lingvistiska perspektivet använder termen ”kommunikation” när 

de menar bruket av ”visuellt-manuellt språk” ” (s 39, vår översättning). Det patologiska och 

kulturlingvistiska fältet använder sig således av begreppet kommunikation när de lägger fokus 

på Döva elevers olika förmågor, exempelvis läs och skrivförmåga eller hörselförmåga. I 

inledningen nämndes ett nyetablerat forskningsfält som istället för att fokusera på Döva barns 

förmågor fokuserar på deras vardagsinteraktion med hörande och andra personer. Detta 

forskningsfält föredrar begreppen kommunikativ praktik istället för kommunikation, som 

ovanstående text visar har motstridiga innebörder i Dövfältet (Bagga-Gupta 2004). 

 

I ovanstående avsnitt framgår att det finns en problematik i att använda begreppet 

kommunikation, eftersom det finns skilda sätt att se på detta i litteratur som berör Döva.  I 

denna C-uppsats fokuseras kommunikativa praktiker då det begreppet innebär 

meningsskapande och deltagande i sociala sammanhang. Nästkommande avsnitt tar upp Döv-

Världen i synnerhet eftersom det är denna C-uppsats fokuserade område.  

  

3.2 Dövvärlden 

 

Carol Padden (1996), amerikansk professor i kommunikation, menar att ”the deaf community 

is made up of not only Deaf people – those who commit to the use of American Sign 

Language – but also other active participants in the community, hearing relatives and spouses 

of Deaf people and there signing co-wokers and friends” (s 80). Med inspiration från 

ovanstående citat har vi valt att rubricera detta avsnitt med Dövvärlden eftersom vi anser det 

vara ett övergripande och omfattande begrepp till de underrubriker som följer. 

  

 

 

                                                 
8 eng. oral-speach. 
9 eng. hearing. 
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3.2.1 Svenskt teckenspråk10

 

Päivi Fredäng beskriver i sin avhandling, Teckenspråkiga döva - identitetsförändringar i det 

svenska dövsamhället (2003), teckenspråk världen över som visuella-gestuella språk med 

egen grammatik och struktur. Inger Ahlgren (2003) påpekar att teckenspråk inte är 

internationellt utan skiljer sig åt i olika länder. Exempelvis finns svenskt teckenspråk (SSL, 

Swedish Sign Language), amerikanskt teckenspråk (ASL), danskt teckenspråk (DSL) med 

flera. Ännu är svenskt teckenspråk inte ett officiellt minoritetsspråk i Sverige, men döva 

själva betraktar sig, enligt Ahlgren (2003), som en språklig minoritet med egen kultur. 

Sveriges Riksdag erkände i början på 1980-talet, som första land i världen, svenskt 

teckenspråk som undervisningsspråk i specialskolan. Detta efter många år av diskussioner 

angående huruvida den orala metoden (talmetoden) eller teckenspråksmetoden borde 

användas i undervisning av döva (Göransson & Westholm 1996). Riksdagens beslut ledde till 

att svenskt teckenspråk befästes som undervisningsspråk för döva elever i Sverige (Fredäng 

2003).      

 

Ahlgren (2003) nämner att svenskt teckenspråk inte har någon skriftlig form utan att döva 

använder det svenska skriftspråket. Vidare förklarar Ahlgren (2003) att tecknen i det svenska 

teckenspråket påverkas av; hur handen hålls och formas, var handen hålls, vilken rörelse som 

utförs samt hur munnen formas. Dessa olika delar utförs samtidigt i svenskt teckenspråk, 

vilket ibland leder till att kommunikationen kan uppfattas snabbare än talat språk. Kristina 

Svartholm, Ronny Andersson och Ulf Lindahl (1993) poängterar att ögonen är viktiga 

samtalsreglerare vid teckenspråkig kommunikation. Svenskt teckenspråk saknar, enligt 

Ahlgren (2003), ordböjning och många meningar innehåller icke manuella signaler, vilket 

innebär att exempelvis ögonbrynens rörelser och blickriktning signalerar en grammatisk 

betydelse.     

 

 

 

                                                 
10 I denna C-uppsats används konsekvent beteckningen svenskt teckenspråk även om en del författare brukar den 
mer generella termen teckenspråk. Detta görs för att framhålla att det finns olika nationella teckenspråk i världen 
och som Bagga-Gupta (2003) påpekar har flera nationella teckenspråk, exempelvis ASL, fått akademiskt 
och/eller politiskt erkännande i sina respektive länder, vilket föranleder en ifrågasättning av den svenska 
benämningen teckenspråk.      
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3.2.2 Dövkultur 

 

Ramsey (2004) menar att det inte finns något lätt sätt att skapa en definition av begreppet 

kultur som är hållbar och som kan vara till hjälp för att se kulturen i undervisningen. Hon 

menar vidare att det är nödvändigt att se tillbaka långt i tiden för att förstå kulturbegreppet. 

Kultur är något som förs vidare från generation till generation. Vår ”biologiska och kulturella 

historia har sett till att barn idag tar till sig och bemästrar större delen av sitt modersmål, tidigt 

och snabbt, inom fem eller sex år” (s 52, vår översättning). Detta gäller inte de flesta döva 

barn, menar Ramsey (2004), eftersom de på grund av olika omständigheter får en sen 

språkinlärningsstart. En sådan omständighet är, enligt Bagga-Gupta (2003), att ”över 95 

procent av alla döva barn föds i hörande familjer och kommer i kontakt med ett visuellt 

orienterat språkbruk förhållandevis sent” (s 166). Ramsey (2004) betonar att detta är 

avgörande för många delar av döva barns liv, men framförallt har det betydelse för dessa 

barns skolgång.  

 

”Barn föds med behovet att leva i en kulturell värld och förmågan att tillgodose sig språk” 

(Ramsey 2004, s 53, vår översättning). Döva barn föds även de med detta behov och denna 

förmåga, men den senare blir vanligtvis inte tillräckligt stimulerad. Döva barn kräver, enligt 

Ramsey (2004), ett annat uttrycksmedel än hörande barn, som är anpassat för deras behov, för 

att kunna tillgodose sig språk. Kunskap och medvetenhet kring denna unika del av 

dövkulturen är, menar hon vidare, den viktigaste att bära med sig ur utbildningssynpunkt. En 

lärare inom RGD sätter ord på vikten av att ha kunskap om dövkultur genom att säga: 

 
-Jag skulle behöva mycket mer om dövkultur. Jag har svårt att  
sätta mig in i…hur man lever, upplever sig själv, vilka förväntningar  
man har på undervisningen. Det bygger på att jag inte kan teckenspråk  
så bra. En hörande elev kan jag `diagnosticera´ ganska snabbt för vi  
kan prata öppet om såna här saker, resonera om förväntningar känslor… 
Jag kanske skulle kunna se nyanser bättre om jag kände till mer om  
dövkultur (Nestor m fl 1995, s 160).    

 

Här framhävs att brister i kommunikationen inte bara har med otillräckliga kunskaper i 

svenskt teckenspråk att göra, utan att även bristande kunskap kring dövas kultur är av 

betydelse.  Även Douglas Barnes (1978) uttrycker att: 

  
ju större klyftan är mellan lärarens och elevens kulturella  
miljöer, desto svårare blir det för eleven att få ut någonting av  
undervisningen (s 169). 
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3.2.3 döv/Döv 
 

Bagga-Gupta (2003) följer internationell praxis och skiljer mellan begreppet döv med liten 

bokstav respektive Döv med versalt D. Den medicinska kategorin, vilken ser döv som det 

audiologiska tillståndet att inte höra, är inte detsamma som Döv, det vill säga en visuellt 

orienterad person. Hon menar vidare att även hörande personer kan ingå i den kommunikativa 

gemenskapen inom kategorin Döv. Exempelvis kan hörande barn till icke-hörande föräldrar, 

som ingår i kategorin Döv, och syskon till icke-hörande personer vara Döva med versalt D. 

Det är nämligen svenskt teckenspråk som är länken inom Dövas kulturella gemenskap och 

kategorin Döv, vilket medför att man nödvändigtvis inte behöver var audiologiskt döv för att 

tillhöra Dövkategorin (Bagga-Gupta 2003, Padden & Humphries 1988).  

 

3.2.4 Dövpedagogik 

  

Enligt Bagga-Gupta (2004) har det inom Dövpedagogikens historia lagts stor vikt vid den 

”orala-manuella-totalkommunikativa-tvåspråkiga” debatten. Under 1960- och 1970-talet 

förändrades debatten något då flera olika teckenspråk tilldelades status som riktiga 

”mänskliga språk”, men framförallt på 1990-talet blev det en förskjutning inom 

utbildningspolicyn i Sverige.  

 

Under andra halvan av 1990-talet genomfördes ett projekt på två av Sveriges riksgymnasium 

för döva. Inom projektet, kallat RGD-projektet, studerades interaktionen bland elever, lärare, 

assistenter och tolkar. Bagga-Gupta (2001a), projektledare, skiljer, utifrån analys av RGD-

projektet, mellan olika lektionstyper, exempelvis blandade lektioner och elevfokuserade 

arbetslektioner. Blandade lektioner innebär att det finns både inslag av lärarledd undervisning 

och individuella inslag samt gruppundervisning. Vid elevfokuserade arbetslektioner arbetar 

eleverna självständigt under hela lektionen, men det förekommer ibland en introduktion 

och/eller en avslutning av läraren. Analysen av empiri i projektet visade att eleverna tycktes 

vara mer engagerade i blandade lektioner. Dessa skolkades det exempelvis mindre frekvent 

ifrån, i jämförelse med elevfokuserade arbetslektioner där eleverna ofta kom och gick som de 

ville (Bagga-Gupta 2001a).  

 

Bo Nestor, Lars-Åke Domfors och Rolf Beckne (1996) redovisar tre olika 

kommunikationssätt i undervisningen av döva elever. Dessa tre kategorier är; a) tolkad 
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undervisning11, b) undervisning där man tecknar och använder rösten samtidigt, c) 

undervisning på svenskt teckenspråk där rösten inte används. De konstaterar att i kategori b) 

blir det svenska teckenspråket i olika grad påverkat av den svenska grammatiken vilket ger 

följden att eleverna inte fullt ut får undervisning på sitt språk. De menar också att det, inom 

kategori c), finns en stor variation vad gäller lärarnas språkförmåga. Bagga-Gupta (2004) 

refererar till forskning som betonar att för att tvåspråkighet ska uppnås måste de båda språken 

svenska och svenskt teckenspråk hållas isär. För att informationen garanterat ska nå alla 

elever måste lärarens språk vara svenskt teckenspråk, ett visuellt gestuellt språk, anser 

Lundström. Svartholm m fl (1993) menar att: 
 

 Även om läraren viskar eller t.o.m. stänger av rösten helt  
 och koncentrerar sig på att producera teckenspråk, kan  
 alltså de tecken som faktiskt produceras ändå vara baserade  
 på talspråket. Från elevernas perspektiv kan det hela  
 bli svårförståeligt eller t.o.m. obegripligt (s 14). 

 

Efter frågor till lärare rörande lärarkompetens och behov av fortbildning redogör Nestor m fl 

(1996) för att de flesta utfrågade lärarna ansåg sig ha bristfälliga kunskaper i svenskt 

teckenspråk och insatser i form av fortbildning upplevdes inte som tillräckliga. Enligt 

Skolverket (1996) behöver fler lärare förbättra sina kommunikationsfärdigheter för att 

samspelet mellan lärare och elever ska fungera.   

 

3.2.5 Riksgymnasiet för Döva (RGD) 

 

Eftersom föreliggande studie gjorts på Riksgymnasiet för Döva vill vi här presentera 

bakgrundsfakta för att ge möjlighet till förförståelse rörande denna C-uppsats empiriska 

material.  

 

Gymnasieutbildning för döva och gravt hörselskadade elever startades som en 

försöksverksamhet 1967 i Örebro. Ungefär 30 elever ifrån hela landet utgjorde den första 

kullen. De tidigare fortsättningsskolorna i Vänersborg och Växjö stängde därmed sina 

verksamheter (Domfors 2000). RGD hade från starten, likt idag, både yrkesinriktade samt 

teoretiska utbildningar och var, enligt Lars-Åke Domfors (2000), lokalintegrerade i några av 

Örebro kommuns gymnasieskolor. Idag är RGD lokaliserat på fyra skolor där det även finns 

                                                 
11 Undervisning med hjälp av svenskt teckenspråkstolk. Kategorin behandlas inte i denna C-uppsats eftersom 
detta kommunikationssätt inte förekommer i fältstudien. 
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hörande elever. Eleverna på RGD undervisas enligt RGD-RGHs hemsida (http://www.rgd-

rgh.se/ver02/global/showTxt.asp?[0]&mainDeptID=101&subDeptGrpID=87 [Hämtad 2005-

11-23]) på svenskt teckenspråk, i små egna klasser. Vidare står att läsa att de flesta lärare på 

RGD/RGH har specialkompetens och att undervisningen följer övriga gymnasieskolans 

kursplaner. Eleverna har möjlighet att gå individuella samt nationella program precis som 

övriga elever. 

 

Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) startade 1984. RGH är beläget på samma fyra 

gymnasieskolor som RGD, med skillnaden att för elever vid RGH bedrivs undervisningen på 

talad svenska, med hörseltekniska hjälpmedel (Skolverket 1996). RGD/RGH hade, enligt 

Domfors (2000) avhandling, redan från starten boenden och fritidsverksamhet för eleverna. I 

stort sett alla döva elever genomgår, enligt Skolverket (1996), sin gymnasieutbildning på 

RGD i Örebro. Skolverket (1996) visar vidare att lärare och elever har uttryckt att det finns 

vissa brister i undervisningen på svenskt teckenspråk. Många av lärarna har nämligen 

svårigheter att avläsa och förstå vad elever säger på svenskt teckenspråk, vilket försvårar 

kommunikationen. En lärare vid RGD har uttryckt att ”det är lättare att undervisa 30 hörande 

än tre döva elever” (Skolverket 1996, s 24). RGD/RGH följer Lpf 9412 och det kan enligt 

lärare ibland uppstå svårigheter med att uppnå målen i skriven svenska och det kan även där 

handla om lärarens oförmåga att förstå eleven på svenskt teckenspråk. Lärarna uttrycker 

vidare i Skolverkets rapport (1996) behov av kompetensutveckling för att komma till rätta 

med kommunikationsproblemet.  

 

Lärarkompetensen inom RGD är, enligt Nestor m fl (1996), inte bara en fråga om 

lärarkompetens utan förståelse av elevernas kultur, uppväxtvillkor, lärprocesser med mera är 

även av stor vikt. Vidare menar de att elever uttryckt att ifall lärare är kunniga om elevernas 

funktionshinder, kan svenskt teckenspråk, intresserar sig i lagom mängd för elevernas fritid 

och så vidare, inger detta trygghet. Denna trygghet är oerhört viktig eftersom eleverna ”… 

inte kan gå hem och snacka och få stöd av … föräldrar som övriga elever kan” (Nestor m fl 

1996, s 106). 

 

 
 
 

                                                 
12 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. 

http://www.rgd-rgh.se/ver02/global/showTxt.asp?%5B0%5D&mainDeptID=101&subDeptGrpID=87
http://www.rgd-rgh.se/ver02/global/showTxt.asp?%5B0%5D&mainDeptID=101&subDeptGrpID=87
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3.3 Klassrummets kommunikation 
 

3.3.1 Vem styr i klassrummet? 

 

Många faktorer påverkas ytterst, menar Christer Stensmo (1997), av lärarens ledarskap i 

klassrummet. Lärarens värderingar, livsfilosofi, skolans omvärld och egna erfarenheter av att 

leda en grupp ligger till grund för lärarens undervisning. Rollen som lärare i klassrummet bör, 

menar Stensmo (1997), vara att fatta beslut. Om läraren har en genomtänkt förplanering 

reduceras mängden beslut och mötet med eleverna i klassrummet har på så vis förberetts. 

Kommunikationen kan även underlättas om eleverna finns med i förplaneringen.  

 

Enligt tidigare klassrumsundersökningar ägnade läraren under 1960- och 1970-talet den 

största delen av tiden i skolan till ren undervisning, vilken dominerades av 

katederundervisning (Granström & Einarsson 1995). Läraren var den dominerande och mest 

språkligt aktiva i undervisningssituationen och den så kallade två tredjedelsregeln, där läraren 

talar två tredjedelar av tiden och eleverna en tredjedel, visar tydligt detta (Svärdemo Åberg 

2004).  

 

Stensmo (1997) beskriver flera klassrumsstudier där forskningsresultatet påtalar lärarens 

ledarskap i klassrummet. Även denna forskning visar att läraren använder ungefär två 

tredjedelar av tiden i undervisningen. Resultatet kan sammanfattas i följande punkter; 

 

• Läraren dominerar undervisningen 

• Läraren avgör vem som får tala 

• Läraren avgör vad man får tala om 

• Elevspråket är enstavigt och torftigt 

 

Mönstret av lärarens beteende i klassrummet har enligt klassrumsforskningen varit relativt 

stabil över tid. En viss förändring mot en mer varierad undervisning tycks ändå ha skett, om 

än i ganska begränsad omfattning (Granström & Einarsson 1995). 

 

Olga Dysthe (1996) har studerat flertalet klassrum, framförallt i Norge och USA, och kommit 

fram till att det i undervisningen är förvånansvärt lågt deltagande från eleverna. Hon refererar 

till en studie som visar att eleverna har ordet endast 25 procent av lektionstiden och läraren 75 
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procent. Utifrån detta drar hon slutsatsen att det är läraren som står för den största delen av 

kommunikationen i klassrummet. När eleverna väl pratar handlar det främst om korta och 

enstaviga ord och en mening består sällan eller aldrig av mer är tre ord. Även elevers 

delaktighet har undersökts genom en enkätundersökning i en klass och då svarade ett antal 

elever att de inte sagt något alls under lektionerna på en hel vecka. Dysthe (1996) använder 

begreppet ”det flerstämmiga klassrummet” vilket innebär att det i klassrummet bör finnas ett 

dialogiskt samspel. I det flerstämmiga klassrummet är elevernas röster jämbördiga med 

lärarens.  

 

En viktig del av det flerstämmiga klassrummet är ”ställningsbygge” där lärande liknas vid att 

byggnadsarbetare bygger en ställning som hjälp under den tid den behövs för att sedan plocka 

ned den igen. Läraren är således byggnadsställningen som ska ge stöd åt eleverna genom att 

använda sig av det som eleverna kan och stödja dem i arbetet med det som de inte kan. Det 

kan också vara så att eleverna ger stöd åt varandra (Dysthe 1996).  

 

3.3.2 Samspel och turtagning 

 

Enligt Eva Svärdemo Åberg (2004) finns flera klassiska studier som behandlat 

klassrumsinteraktionens språkliga struktur. Begreppet I-R-E myntades under 1970-talet och 

står för att klassrumsinteraktioner vanligtvis Initieras av läraren, ofta genom en fråga som 

kräver ett bestämt svar. Därefter ger eleven Respons vartefter läraren Evaluerar elevens svar. 

Turtagning i klassrummet, fördelning av ordet mellan deltagarna i en språklig interaktion, 

kontrolleras av läraren genom att denne fördelar ordet samt bestämmer innehållet som ska 

diskuteras. Vanligt är att elevernas svar är kort och torftigt, vilket vi tidigare visat att även 

Dysthe (1996) kommit fram till, och om läraren inte får det svar de söker kan de ge ledtrådar 

eller omformulera frågan för att få fram det avsedda svaret. Fritjof Sahlström (2001) menar att 

interaktionen i klassrummet är organiserad såsom ett vardagssamtal genom att varannan tur 

tas av varannan talare. Vad som däremot skiljer dessa två samtalsformer åt är att varannan 

talare i klassrummet är läraren. Detta innebär att eleverna, i form av ett kollektiv, är den ene 

samtalspartnern och läraren den andre.  

 

Stensmo (1997) beskriver forskning som visar att elever lär sig, inom klassrummets ram, olika 

grad av turtagning och outtalade regler för vad som är rätt och fel i en kommunikation. Ett 

klassrum innehåller en mängd pågående samtal vilka inte alltid är envägskommunikationer 
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där läraren dominerar. Klassrummet benämns mer som en heterogen arena med olika 

parallella konversationer.  

 

Linell (1982) skiljer mellan verbal och icke verbal kommunikation. Med verbal 

kommunikation menar Linell (1982) främst det talade språket, men därefter inbegrips även 

skriftspråket samt andra tecken som vi kan meddela oss med exempelvis trafikmärken eller 

datorspråk. Även olika så kallade teckenspråket brukar räknas in som verbal kommunikation 

och ses som ett rikt och strukturerat språk. Icke verbal kommunikation beskriver Linell (1982) 

som antingen paralingvistisk eller extralingvistisk. Det förstnämnda innefattar exempelvis 

ljud, ansiktsuttryck och gester, vilka ofta kompletterar och utförs samtidigt med talet. 

Extralingvistisk kommunikation är helt självständiga signaler som exempelvis nysningar, 

rapningar, hudfärg, kläder och andra medel. Det finns också en stor påverkan i språket med 

röstens styrka, tempo, rytm, intonation och så vidare. Allt som har med icke verbal 

kommunikation att göra brukar kallas för ”kroppsspråk” och detta har stor påverkan på 

kommunikationen. Seija Wellros (1998) tar även upp tystnaden som en icke verbal signal. 

Total avsaknad av ord kan signalera bland annat tveksamhet, genans eller ilska. Kroppen har 

ett tyst språk genom frisyr, kläder smycken och andra saker.  

 

3.3.3 Fysisk och social miljö 

 

Ett klassrum skulle kunna liknas vi ett ekologiskt system där det sker ett samspel mellan 

lärare och elever, menar Stensmo (1997). Klassrummet har en fysisk miljö som bland annat 

handlar om rummets storlek, ljus, ljud, möblering och material. Eleverna skall kunna förflytta 

sig i klassrummet utan störningsmoment och klassrummets möblering ska gynna 

smågruppsarbete. Klassrummet har även en social miljö, menar Stensmo (1997) vidare, som 

handlar mer om undervisningsform, exempelvis om klassen har en samling där alla elever är 

med i kommunikationen eller en envägskommunikation där läraren är maktinnehavare. För att 

skapa ett gott klimat i klassrummet som främjar en god kommunikation krävs det, enligt 

Stensmo (1997), att läraren är positiv och engagerad så att eleverna inspireras. Om eleverna 

får ansvarstaganden skapas även en utmaning och ett främjande av elevernas psykiska 

utveckling vilket gynnar klassrummets sociala miljö. Ansvarstaganden kan vara exempelvis 

att leda gruppen, att vara klassens talesman/representant eller att ge kamratstöd. 
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Utifrån Bagga-Guptas (2001b) forskning redogörs att bordsplaceringen i ett klassrum med 

Döva elever skiljer sig från hörande elevers klassrum. Detta genom att möblerna organiseras i 

en halvcirkel för att möjliggöra en visuell kommunikation.  Vidare menar hon att det är 

ovanligt att lärare och elever sitter med ryggarna mot varandra. Det förekommer dock, men då 

främst i en datasal. 

 

Faktorer som kan påverka klassrummets kommunikation är identitet, stimulans, kontroll och, 

återigen, en god fysisk miljö, detta enligt tidskriften Skolbarn (2003). Identitet betyder att 

eleverna blir synliga i kommunikationen och att identiteten byggs upp genom samspel med 

omvärlden. Det är viktigt, enligt tidskriften Skolbarn (2003), att kommunikationen innehåller 

delar som beröm, kritik och bekräftelse. Stimulans innebär att undervisningens innehåll 

behöver stimulera vår tankeförmåga, fantasi och kompetens, vilket underlättar vår delaktighet 

i kommunikationen. Med kontroll menas att eleverna ska kunna välja själva och kunna 

påverka arbetet. En god fysisk miljö kan beskrivas med att eleverna känner sig trygga på en 

plats i rummet och därför känner arbetsro. En god miljö kan, som vi tidigare nämnt, påverkas 

av inredningen och möblerna (Skolbarn 2003). 

 

Enligt Stensmo (1997) har klassrummets miljö studerats utifrån perspektivet arbetsplats, där 

elever och lärare samsas på en liten yta. Kommunikationen i en klassrumsstudie visade, menar 

han vidare, på den dolda läroplanen, vilket innebär att eleverna lär sig om det sociala livets 

villkor. I skolan används skilda arbetssätt för undervisning och genom grupperingar påverkas 

kommunikationen. Det finns helklassgruppering, som enligt Stensmo (1997) är den vanligaste 

undervisningsformen, nivågruppering där elevgruppen blir homogen och även grupparbete i 

smågrupper där eleverna förväntas samarbeta för att lösa problem i den lilla gruppen. En 

gruppering som ligger nära det sociokulturella perspektivet är, påstår Stensmo (1997), 

kooperativt lärande, vilket handlar om att sammansatta elevgrupper ska samarbeta och att det 

i slutänden är gruppens kollektiva resultat som värderas.  

 

Kulturella normer, värderingar och traditioner ser olika ut från kultur till kultur13 och vad som 

är nödvändigt för en person att lära sig inom en viss kultur kanske inte är det i en annan, 

menar Ann-Carita Evaldsson, Sverker Lindblad, Fritjof Sahlström och Kerstin Bergqvist 

(2001). Genom språket tillägnar sig barn kulturella värderingar och normer och socialiseras 

                                                 
13 Med begreppet kultur menar vi i denna C-uppsats inte nationell tillhörighet utan en grupps 
samhörighetsfaktorer.  
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till ett visst språkbruk. Gunilla Ladberg (2000) för fram att det framförallt är samtalsmönster 

och inte enbart språket som är kulturellt betingat. Exempel på olikheter i samtalsmönster är 

hur vi samtalar med olika åldersgrupper, hur vi ställer frågor och hur vi bör bete oss i olika 

samtalssituationer. 

 

Skolan är en social och språklig arena med egen struktur och egna mål. Då elever förmedlar 

sina sociala och kulturella erfarenheter måste detta, enligt Kerstin Bergqvists (2001) analys, 

ske på ett visst sätt för att vara giltigt. Vad som skiljer en skola från andra arenor där vuxna 

och barn samspelar, är vissa grundregler vilka ofta förmedlas tidigt till eleverna. Det finns, 

enligt Bergqvist (1999), traditioner från historien om hur vi beter oss i skolan för att 

exempelvis lära oss, undervisa, planera lektioner och hur vi ska samspela med andra i 

klassrummet och allt detta upprätthålls genom språket. Vissa grundregler kan dock förbli 

dolda eller okända för eleverna samtidigt som läraren tar dem för givet. Hon belyser vidare 

problematiken eller snarare det faktum att skolan är en institutionaliserad kommunikativ 

praktik där eleverna i allra högsta grad förväntas förstå innebörden i skolans outtalade 

grundregler. Även Roger Säljö (2000) menar att vi, då vi är i skolan, följer de förväntade 

kommunikativa spelreglerna och att människan således handlar och tänker utifrån situerade 

sociala kontexter. Amerikansk forskning har intresserat sig för elevers språkbruk i relation till 

det språkbruk som skolan förväntar sig. Bland annat visade forskningen att minoritetsgruppers 

praxis för social interaktion stod i skarp kontrast till klassrummets förväntningar (Evaldsson, 

Lindblad, Sahlström & Bergqvist 2001).  

 

Bergqvists (1999) forskning visar att skolans traditioner och regler är så djupt rotade i 

eleverna att de finns med trots de instruktioner läraren ger dem. De elever som anses vara 

högpresterande är de som kan och vill växla mellan sociala språk och de är även bekanta med 

det normsystem som kommer till uttryck i skolans undervisning. Elevernas egna erfarenheter 

räknas endast om de kommuniceras på rätt sätt i skolans institutionella kommunikativa 

praktik.  

 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt översiktligt presenterat kommunikationsbegreppet och 

klassrummets kommunikation i allmänhet samt Döv-Världen i synnerhet. I nästkommande 

avsnitt kommer studiens metod och empiriska material att framställas. 
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4.  EN KLASSRUMSSTUDIE PÅ RIKSGYMNASIET FÖR DÖVA 

 

Detta avsnitt framställer valet av metod för denna C-uppsats studie, det empiriska materialet 

samt etiska överväganden kring forskning. 

 

4.1 Metodval 

 

Utifrån vårt syfte har vi diskuterat vilken metod som passar för att kunna samla in det data vi 

behöver. Efter att ha tagit del av Bagga-Guptas föreläsning Etnografisk ansats. Ett samtal om 

sam-talets betydelse (2005) och litteratur inom området har vi kommit fram till att vi vill 

genomföra en deltagande observation utifrån en etnografisk ansats. Detta för att kunna göra 

en övergripande kartläggning över hur kommunikationen ser ut samt föra fram vilka 

möjligheter och hinder som finns. Ett arbetssätt inom klassrumsforskningen som är att föredra 

är den kvalitativa klassrumsforskningen där forskaren ska försöka ”fånga flödet av händelser i 

klassrummet och vad detta betyder för de olika aktörerna...” (Evaldsson, Lindblad, Sahlström, 

& Bergqvist 2001, s 18).  I vårt fall anser vi att en deltagande observation är mer relevant än 

exempelvis intervju eftersom vi vill se samt tolka kommunikation i sin kontext. Vi tror dock 

att kompletterande intervjuliknande samtal kan vara ett positivt komplement till vår 

deltagande observation. I vår roll som deltagande observatörer väljer vi att delta öppet, vilket 

innebär att de observerade är medvetna om varför vi finns i rummet.  

 

Under följande två underavsnitt kommer vi att redogöra för vad etnografisk ansats och 

deltagande observation innebär. Vi har valt att presentera dessa två var för sig för att tydligt 

visa innebörden av dem, samtidigt som vi är väl medvetna om deras starka koppling till 

varandra. 

 

4.1.1 Etnografisk ansats 

 

Enligt Norstedts Svenska Ordbok (2004) är etnografi ”vetenskapen om olika gruppers eller 

samhällens sociala och kulturella levnadssätt” (s 248). I enlighet med detta skriver Alan 

Bryman (2002) att en forskare med en etnografisk ansats bland annat bör utveckla ”en 

förståelse av gruppens kultur och av människors beteende inom ramen för denna kultur” (s 

277).    
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Christina Garsten (2004) menar att syftet med en etnografisk ansats är att kunna förstå och 

beskriva vardagslivet inifrån genom att i en kulturell eller samhällelig kontext studera sociala 

processer. Den etnografiska ansatsen förknippas, enligt Garsten (2004), vanligtvis med 

deltagande observation. Även Bryman (2002) menar att deltagande observation och etnografi 

vanligtvis hör samman. Enligt honom engagerar sig både den deltagande observatören och 

etnografen i en grupp under en längre tid, för att iaktta beteenden, lyssna på och följa samtal 

och även, om så behövs, utföra kompletterande informationsinsamlingar. För att ändock skilja 

de båda begreppen åt menar Bryman (2002) att etnografi kan beteckna en undersökning där 

den huvudsakliga metoden är deltagande observation. En anteckningsbok och en penna är 

vanligtvis den huvudsakliga utrustning som behövs. Vidare påpekar Bryman (2002) att 

urvalet av informanter för en etnografisk undersökning ofta måste utgöras av den källa som 

möjligtvis finns tillgänglig. Han påstår nämligen att det i många fall kan vara svårt att få 

tillträde till en, i förhållande till undersökningens syfte, relevant social miljö.   

 

Hur aktiv eller passiv forskaren är i sin roll som etnograf och observatör av olika grad14 

menar Bryman (2002) får konsekvenser i relationen med informanterna. Detta bör forskaren 

vara medveten om, såväl som att en forskare som valt att vara passiv mycket väl oundvikligt i 

en viss situation måste vara aktiv. Det ena utesluter inte det andra utan det faktum att 

forskaren jobbar nära andra människor i varierande situationer och kontexter bidrar till 

behovet av flexibilitet.   

 

4.1.2 Deltagande observation 

 

En observationsstudie anser Asbjørn Johannessen och Per Arne Tufte (2002) kräver att 

forskaren finns närvarande i en situation som anses vara väsentlig för studien. Forskarens 

uppgift är i första hand att se och lyssna. För att samla data kan forskaren använda sig av ljud 

alternativt videoinspelning, men de ser det som lika vanligt att använda anteckningar och sitt 

eget minne för att lagra det som observerats. 

 

Både Rolf Ejvegård (1996) och Johannessen och Tufte (2002) skiljer mellan deltagande 

observation och icke-deltagande observation. Under en deltagande observation menar de att 

forskaren själv är en aktiv deltagare i det som observeras. Risker med denna typ av 

                                                 
14 Se nedan under avsnitt 4.1.2 Deltagande observation. 
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observation är att forskaren kan komma att påverka dem som observeras och på så sätt också 

påverka forskningsresultatet.  En annan risk, menar de, är att forskaren blir icke-observerande 

och att forskaren koncentrerar sig mer på att delta än att observera. Ejvegård (1996) betonar 

nackdelen med deltagande observation, nämligen att forskaren lätt kan bli känslomässigt och 

personligt involverad i observationen vilket lätt påverkar resultatet. Han för även fram 

argumentet att en deltagande observationsstudie ofta är tidskrävande och att det kan upptäckas 

att det insamlade materialet inte kommer till någon nytta. Vidare hävdar han att fördelen med 

deltagande observation är att forskaren kan sätta sig in i situationen och förstå mer på djupet 

än i en icke-deltagande observation. I den senare observationen kan det lätt bli feltolkningar 

eftersom forskaren endast observerar passivt och på så sätt kanske går miste om viktiga 

händelser i rummet.  

 

Ejvegård (1996) och Johannessen och Tufte (2002) tar upp den påverkan som forskaren har 

bara genom sin blotta närvaro i rummet i både deltagande och icke-deltagande observation. 

Garsten (2004) påpekar att forskaren bör fundera och reflektera över hur de egna personliga 

egenskaperna och förutfattade meningarna påverkar tolkningar av skeenden. Forskarens 

bakgrund blir referensramen ur vilken den observerade gruppen värderas. Garsten (2004) och 

Bryman (2002) menar att graden av deltagande för forskaren i en observation mycket väl kan 

skifta mellan fullständig deltagare och fullständig observatör där den fullständige deltagaren 

närvarar i den observerade gruppen utan att dessa är medvetna om att det sker en forskning i 

rummet. Den fullständige observatören, å andra sidan, interagerar inte alls med gruppen utan 

iakttar och håller sig på distans. Däremellan förekommer, enligt Garsten (2004), olika grad av 

observation, bland annat beroende på relationen till informanterna och sammanhanget.  

 

4.2 Empiri 

 

Under detta avsnitt kommer vi inledningsvis att göra en kortfattad beskrivning av 

undersökningsdeltagarna. Därefter framställs pilotstudien och undersökningens 

genomförande.    

 

4.2.1 Undersökningsdeltagare 

 

Vi har via tidigare kontakter fått tillträde till en gymnasieskola med riksintag för döva elever. 

Efter genomförandet av pilotstudien har vi valt att följa en grupp elever under deras 
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kärnämneslektioner. Eleverna går olika årskurser men har kärnämneslektionerna tillsammans. 

Ett önskemål från lärarnas sida var att vi skulle genomföra våra deltagande observationer 

under två specifika veckor, eftersom det endast var under denna tid som det inte fanns några 

lärarkandidater på RGD. Detta för att inte vara alltför många vuxna personer i klassrummet. 

Vi följde naturligtvis deras önskan och har utöver pilotstudien valt ut fem lektioner vilket 

sammanlagt resulterade i drygt nio timmars fältarbete i klassrummet.  

 

Vid pilottillfället skulle antalet elever vara tio, men vid vårt andra besök hade en elev skrivits 

av och gruppen bestod således av nio elever. Under fältarbetsfasen varierade antalet elever 

från cirka fem stycken till nästintill fullt antal, det vill säga åtta elever. Antalet lärare som 

undervisade under dessa lektioner varierade från en till tre, var alla hörande och hade samtliga 

mångårig erfarenhet av att undervisa på RGD. Dock fanns aldrig fler än två lärare och i vissa 

fall en assistent närvarande samtidigt. Eleverna i studien kommer hädanefter i denna C-

uppsats att benämnas som elev I-VIII. Då inget annat anges i analysavsnittet befinner sig 

eleverna vid sin plats15. Lärarna benämns som lärare 1, 2 och 3.     

 

Enligt vår uppfattning är eleverna kommunikativt sett Döva, det vill säga har svenskt 

teckenspråk som gemensam kommunikationsform och är därav placerade på Riksgymnasiet 

för Döva. Huruvida lärarna via kulturell och kommunikativ gemenskap kan förstås via 

begreppet Döv varierar och känns för oss svårt att bedöma. Utifrån samtal med de berörda 

lärarna har vi tagit del av att en av de tre lärarna har nära släktskap med en Döv person. Detta 

kan enligt Bagga-Gupta (2003) anses vara en legitim anledning till att ingå i gemenskapen 

Döv. Assistenten anser sig vara mitt emellan grupperna.  

 

4.2.2 Pilotstudie 

 

Pilotstudien genomfördes för att få en bredare kunskap om deltagande observation utifrån en 

etnografisk ansats. Intentionen med pilotstudien, som omfattade en hel skoldag vid 

Riksgymnasiet för Döva, var för oss att i praktiken pröva reliabiliteten och validiteten för vår 

föreliggande studie. Vi kommer under detta avsnitt att redogöra för genomförandet av denna 

pilotstudie och vilka lärdomar detta givit oss. 

 

                                                 
15 Se karta s 27. 
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Arbetssyftet som vi utgick ifrån då pilotstudien genomfördes var att göra en kartläggning över 

hur kommunikationen ser ut i ett gymnasieklassrum med döva elever. Vårt syfte var därefter 

att redogöra för de möjligheter och hinder för kommunikation som vi anser förekommer. Våra 

preliminära frågeställningar var; 

 

• Hur ser kommunikationen mellan lärare och elev ut i klassrummet med döva elever på 

en gymnasieskola? 

• Vilka möjligheter och hinder finns för kommunikationen? 

 

Vi kontaktade till en början två olika skolor för att se om möjligheten fanns att genomföra 

studien. En av skolorna, som vi sedan tidigare hade kontakt med utifrån verksamhetsförlagd 

utbildning, gav positiv respons i ett tidigt skede. På grund av detta valde vi att inte gå vidare 

med kontakten vid den andra skolan. Bryman (2002) menar att inträde i en sluten miljö, 

exempelvis en skola, mycket väl kan ske genom befintliga kontakter. Vidare hävdar han att 

det kan innebära hårt arbete att få tillgång till ett passande forskningsfält, men att även ren tur 

kan medverka till lyckade kontakter. I vårt fall har två av oss tidigare haft verksamhetsförlagd 

utbildning på gymnasieskolan i fråga och känner därför till miljön på skolan och har en bra 

kontakt med lärare och annan personal. Vi ansåg att kontakten vi hade var positiv för vidare 

samarbete under insamling av data. Förutom kontakt med lärare tog vi även kontakt med 

rektorn för den utvalda skolans RGD/RGH sektor. Detta för att, som Bryman (2002) nämner, 

forskaren vanligtvis bör ha tillåtelse att bedriva forskning från en högre chef och inte enbart 

från personal lägre ner inom organisationen. Rektorn gav oss tillåtelse att i samråd med 

lärarna utföra vår studie. 

 

Efter samtal med två lärare på skolan bestämde vi en passande dag för vår pilotstudie. I 

klassrummet satte vi oss vid den ena långsidan16. Vår intention var att informera eleverna om 

avsikten med vår närvaro vid lektionens start. En av lärarna rekommenderade oss att avvakta 

med vår information eftersom endast ett fåtal elever hade anlänt. Efter drygt tjugo minuter 

kunde vi göra vår presentation, eftersom läraren då ansåg att tillräckligt många elever infunnit 

sig.  I stället för att lämna en skriftlig information valde vi att presentera oss och våra avsikter 

via svenskt teckenspråk med möjlighet för eleverna att ställa frågor. Enligt Vetenskapsrådet 

(2003) skall information ges till undersökningsdeltagare om syftet med forskarens närvaro. 

                                                 
16 Se karta sidan 27. 
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Det är även viktigt att delge undersökningsdeltagarna att deras medverkan är frivillig och att 

alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Förutom presentationen av oss var vi noga med att tala 

om för eleverna att de garanteras anonymitet. Vi valde att endast göra fältanteckningar och 

inte videodokumentera under pilotstudien. Vi är medvetna om att vår närvaro i klassrummet 

kan påverka och detta kommer vi att beakta i vår analys av empirin. 

 

När vi var färdiga för dagen samtalade vi tre kort med varandra för att sedan var för sig 

renskriva och förtydliga våra fältanteckningar då vi ännu hade dagen i färskt minne. Dagen 

därpå hade vi ett längre samtal utifrån våra åsikter och reflektioner med utgångspunkt i 

fältarbetet.  

 

4.2.3 Undersökningens genomförande 

 

I detta avsnitt presenteras genomförandet av huvudstudien och därtill även reflektioner kring 

pilotstudien.   

 

Vi insåg, efter genomförandet av pilotstudien, att det är viktigt att vara extra tydliga inför 

huvudstudien samt eventuellt ge de berörda lärarna en skriftlig sammanfattning av vårt syfte 

med studien. Däremot anser vi att det räcker med en muntlig information till eleverna om vår 

närvaro i rummet. Eleverna är vana vid många vuxna i klassrummet på grund av flera olika 

skäl. Skälen kan exempelvis vara att döva har mindre elevgrupper och högre personaltäthet i 

varje klass. Det är enligt lärarna vanligt förekommande att klasserna har lärarkandidater eller 

forskare närvarande. Det underlättade att två av oss hade varit på skolan tidigare eftersom 

många elever kände igen oss och därför verkade tycka att det var naturligt att vi deltog i 

klassrummet.  

 

Under lektionens gång försökte vissa lärare ha en kommunikation med oss forskare för att 

exempelvis förklara sin intention med lektionen eller varför de arbetar på ett visst sätt. Detta 

kan kallas för ett kompletterande samtal och vi tror att sådana samtal kan föra studien i en 

positiv riktning. Senare under dagen var vi med på en karaktärslektion, vilket är elevernas 

praktiskt yrkesinriktade ämne. Efter pilotstudien har vi kommit fram till att fortsättningsvis 

endast observera kärnämnet för att begränsa oss och kunna koncentrera oss på vår studies 

syfte. Enligt Bryman (2002) kan forskaren i inledningen av sin undersökning notera allt som 
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ses i en så kallad öppen fas för att relativt tidigt ”avgränsa fokus för studien och anpassa 

observationerna efter detta” (s 293).  

 

Att vara tre forskare i samma klassrum upplevs positivt eftersom möjlighet då finns att 

komplettera varandra. Efter pilotstudien har vi kommit fram till att det kan vara på sin plats att 

dela upp observationen av klassrummet i tre delar, för att på så sätt kunna fokusera 

kommunikationen. Platsen i klassrummet som valts att observera ifrån under pilotstudien 

finner vi vara en givande position av den orsaken att översikt över deltagarna i rummet 

möjliggörs. För att undvika att bli ett alltför stort störande moment i klassrummet anser vi att 

det är viktigt att vara förberedda och finnas på plats i god tid.    

 

Efter samråd med rektor och berörda lärare beslutades av flera olika anledningar att inte heller 

i den huvudsakliga fältstudien använda oss av videodokumentation. För det första är syftet i 

denna C-uppsats inriktat på så sätt att vi inte intresserar oss för vad lärare och elever samtalar 

om utan mer på vilket sätt de kommunicerar och vilka hinder samt möjligheter som finns för 

denna kommunikation. Således är det inga svårigheter att hinna med att observera samtidigt 

som anteckningar förs. Vi har tidigare redogjort för att bland annat Johannessen och Tufte 

(2002) anser att forskarens minne tillsammans med fältanteckningar mycket väl räcker för att 

dokumentera empirin. Den andra orsaken till att inte använda videodokumentation är att 

eleverna mestadels sitter med ansiktena vända mot väggen och sin dator17 och att lärarna när 

de hjälper eleverna ofta står lutade över elevens axel. Efter diskussion med rektor samt lärarna 

beslutades att en videokamera inte skulle fånga den kommunikation vi ämnar se. Möjligtvis 

skulle flera strategiskt placerade kameror kunna fånga det vi söker, men skulle i så fall 

resultera i en större mängd empiriskt material än studiens omfattning.  Lärarna var dock 

negativa till fler än en kamera då rummet är handikappsanpassat och de golvytor som finns 

måste hållas fria. Slutligen anser vi att det finns en möjlighet att flera kameror skulle kunna 

påverka den fria kommunikation som vi önskar observera. Efter att ha genomfört vår 

pilotstudie utan videokamera och funnit att det fungerade bra valde vi att fortsätta på samma 

sätt genom hela studien.  

 

Vi valde att, efter genomförandet av pilotstudien, skicka ett brev till samtliga berörda lärare 

(se bilaga). Att komma i god tid till lektionerna för att kunna placera oss i klassrummet innan 

                                                 
17 Se karta s 27. 
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eleverna kom, ansåg vi vara nödvändigt. Vi placerade oss längs med den ena långsidan18 

eftersom erfarenheter från pilotstudien visat att en bra överblick av klassrummet och dess 

kommunikation fanns där. För att täcka upp så mycket som möjligt av kommunikationen 

bestämdes i förväg att vi skulle dela klassrummet sinsemellan. Några gånger blev det 

nödvändigt att byta observationsfält då sikten blev skymd för någon av oss. Detta var något 

som vi inte uppfattade som störande utan det fungerade automatiskt. Vi valde att sitta stilla 

under hela observationen och således inte röra oss i rummet under pågående lektion. Eleverna 

har egna platser med en egen personlig dator och ovanför varje dator finns hyllor där eleverna 

kan placera sina tillhörigheter som block, pennor och böcker med mera. Eleverna satt 

antingen vid sin egen plats eller vid bordet alternativt sofforna och arbetade. 

 

Efter genomförandet av pilotstudien framkom det att våra frågeställningar till kommande C-

uppsats behövde vidareutvecklas. Vi upptäckte nämligen under pilotstudien att det inte var 

väsentligt att enbart titta på kommunikationen mellan lärare och elev, utan att all 

kommunikation som förekom i klassrummet var av intresse för oss. Utifrån denna analys 

kommer vi därför att utesluta orden ”mellan lärare och elev” i vår frågeställning. Vidare är 

avsikten inte att titta på vad som kommuniceras i klassrummet utan hur det kommuniceras. 

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

 

Vi har tidigare i denna C-uppsats refererat till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2003) vad gäller sådant som berört vår C-uppsats explicit. Vidare vill vi här belysa ytterligare 

några punkter för att visa på hur vi har förhållit oss till dessa principer under planering och 

genomförande av studien. 

 

Vetenskapsrådet inleder sin publikation med att redogöra för forskningskravet. Med det 

menas att samhället ställer krav på forskningen dels genom att kräva att den ska vara väsentlig 

och hålla hög kvalité och dels genom kravet att undersökningsdeltagare inte ska få sina liv 

exploaterade.  Eftersom Riksgymnasiet för Döva är en relativt liten verksamhet krävs ytterst 

lite information för att någon skall kunna fundera ut vilken skola, lärare och till och med klass 

vår forskning berör. Därför är det av stor vikt för oss att anta hårda förhållningsregler vad 

gäller anonymitet och avidentifiering av såväl lärare som elever. Vi har därför tagit fasta på 

                                                 
18 Se karta s 27. 
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det som Vetenskapsrådet (2003) kallar individskyddskravet. Här betonas dock att detta krav 

och forskningskravet som nämnts ovan alltid måste vägas mot varandra. Vidare skrivs det att: 
  

 Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare  
 göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet  

 mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för  
 berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt  
 för tredje person (s 5).   
 

Vårt förhållningssätt gentemot det som nämnts ovan är som följer. Undersökningsdeltagarnas 

anonymitet och välbefinnande går före det eventuella kunskapstillskott som vår forskning kan 

förväntas tillföra. Forskningen går till stor del att göra om igen men ett brutet förtroende med 

en skola, dess elever samt lärare är svårt att reparera och ger dålig renommé även för framtida 

forskning. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kring metodval, beskrivning av empiri och framställning av 

forskningsetiska principer presenterar vi i nästa avsnitt analysen av föreliggande studie. 
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5. KOMMUNIKATION I EN VISUELLT ORIENTERAD KLASSRUMSMILJÖ 

 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera vår analys av fältarbetet i klassrummet på RGD. 

Vi visar exempel utifrån fältarbetet genom att citera fältanteckningar från de sex tillfällen19 då 

studien genomförts.  

 

5.1 Klassrumsmiljö och lektionernas gång 

 

Kartan20 över klassrumsstudien visar att eleverna har varsin dator placerad längs med den ena 

långsidan och den ena kortsidan i rummet. Det finns möjlighet för eleverna att sitta vid sin 

dator, i en soffgrupp eller vid ett runt bord. Eleverna kan själva välja var de vill sitta i 

förhållande till vad de jobbar med. Klassrummet är en visuellt orienterad kommunikativ 

praktik, vilket följande citat visar tydligt. 

  
 Elev VIII ropar med röst på lärare 3 (2005-11-16).   
  
 En dator ger ifrån sig ljud i form av musik och signaler. En elev reser sig går  
 fram till den störande datorn och stänger av ljudet (2005-10-19). 

 

Klassrummet är en visuellt orienterad kommunikativ praktik bland annat eftersom några 

elever använder rösten samt reagerar på ljud även om de är Döva. På grund av detta kan inte 

ordet orienterad uteslutas eftersom det inte är en rent visuellt kommunikativ praktik då även 

andra kommunikationer förekommer. 

  
 Klassrumsdörren är öppen och det är ett högt bankande i rummet bredvid på grund  
 av renovering.  Det går förbi personer utanför dörren och för en högljudd  
 dialog (2005-11-16). 
 
 Lärare 1 hjälper en elev med matematik. Några personer går förbi utanför  
 klassrummet och för ett högljutt samtal. Lärare 1 [hörande] tittar upp, eleven  
 reagerar på lärarens reaktion genom att också titta upp (2005-11-09).  
 

En allmän uppfattning tror vi är att ett klassrum med icke-hörande elever inte störs av ljud, 

men ovanstående citat visar följaktligen att så inte är fallet. Detta såväl som nästa exempel 

                                                 
19 De sex lektionerna ägde rum: 2005-10-19, 2005-11-08a, 2005-11-08b, 2005-11-09, 2005-11-16 och  
2005-11-17. 
20 Se sidan 27. 
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visar på användningen av flera olika kommunikationer, vilket tyder på en visuellt orienterad 

kommunikativ praktik. 

 
  Lärare 1 skriver H2O på whiteboardtavlan och frågar elev I vad detta betyder.  
 Elev 1 vet inte svaret. Lärare 1 förklarar därefter genom att skriva: oxygen = syre  
 (2005-10-19). 
 
 
Vid lektionernas slut är det ingen av eleverna som genast förflyttar sig ut ur klassrummet. Det 

är tillåtet att vistas i klassrummet under raster. Endast elevgruppen i fråga har sina lektioner i 

klassrummet och kan därför ha sina saker kvar. Känner sig eleverna trygga i klassrummet 

eller är de helt enkelt för slöa för att resa sig? De lektioner som ingått i denna studie har 

samtliga visat sig vara elevfokuserade arbetslektioner, vilket innebär att elever arbetar 

individuellt. På de sex kärnämneslektioner som studerats arbetar eleverna utifrån en personlig 

veckoplanering med ämnena matematik, svenska, samhällskunskap och engelska. Konkreta 

exempel på arbetsuppgifter kan vara att en elev sitter och räknar i sin mattebok, läser en 

svensk text, besvarar instuderingsfrågor gällande EU eller läser i en engelsk roman. Det 

förekommer även att eleverna gör prov i klassrummet. 

 
 Elev VI gör nationellt prov i svenska vid sin plats. Resterande elever arbetar som  
 vanligt vid sina platser. Eleven verkar kunna arbeta ostört med sitt prov (2005-11-08b). 
 

Det är varken lärarna eller eleverna som styr alternativt fördelar ordet under lektionerna 

eftersom samtliga lektioner i studien är elevfokuserade arbetslektioner. Eleverna påbörjar 

vanligtvis själva sitt arbete på lektionerna eftersom de, utifrån sin veckoplanering, redan vet 

vad de ska göra. En lärarledd introduktion eller avslutning av lektionerna förekommer 

nästintill aldrig i det material som ingår i vår studie. Paruppgifter och grupparbeten existerar 

inte i vårt empiriska material. Däremot noterades att eleverna ibland tar hjälp av varandra för 

att lösa vissa skolrelaterade problem.  

 
 Lärare 2 inleder med att gå igenom närvaron och frågar eleverna var de icke  
 närvarande eleverna befinner sig. De flesta elever riktar sin uppmärksamhet  
 mot läraren, som sedan fortsätter med att fråga eleverna om vad de ska göra  
 under lektionen (2005-11-16). 

 

Är detta ett försök att från lärarens sida introducera lektionen? Känner läraren en 

meningslöshet i att försöka inleda lektionen då eleverna så ofta kommer försent att det inte 

finns några elever att inleda lektionen med? Morgonförlagda lektioner, såväl som senarelagda, 

inleds vanligtvis med en decimerad skara elever, som därefter fylls på efterhand. Elever 
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anländer alltifrån lektioners början till 80 minuter försent. En av lärarna påpekar att de anser 

det vara acceptabelt med två till fem minuters sen ankomst för eleverna. Lärarna kommer 

mestadels till klassrummet precis i tid eller något senare. Mer än tio minuters sen ankomst av 

eleverna ska antecknas som frånvaro på en lista, fastsatt på whiteboardtavlan vid ingången, 

vilket inte alltid görs. Syftet med den synliga frånvarolistan är att eleverna skall göras 

uppmärksamma på och medvetna om sin totala frånvaro och därmed förhoppningsvis försöka 

minimera den. Ofta då en elev kommer försent in i klassrummet startas en dialog mellan 

denne och någon annan elev i klassrummet, samt i vissa fall även med läraren.   

 

Vid flertalet tillfällen förs samtal mellan lärare och elever angående elevers privata 

funderingar, exempelvis frågor rörande alkohol och dess påverkan på kroppen.  

 
 Elev V kommer försent till lektionen, [mer än halva lektionen har gått] sätter sig  
 vid det runda bordet och börjar samtala med Lärare 1. Elev och  
 lärare för ett långt samtal. När eleven sätter sig vid sin plats är det endast tio  
 minuter kvar av lektionen (2005-11-09). 

 

Eleven har ett uppenbart behov av att prata av sig, kanske finns det bakomliggande faktorer 

till elevens sena ankomst som lärare 1 vet om eftersom denna tar sig tid att ha ett förälder-

barn-liknande samtal. Kan det vara så att lärarna inom RGD får ta på sig en roll som föräldrar 

utöver lärarrollen då många elever bor i Örebro utan sina föräldrar? 

 

Under lektionernas gång kommer det i flera fall andra vuxna än lärarna samt andra elever in i 

klassrummet av olika anledningar.  

 
 En elev och en lärare kommer in i klassrummet för att arbeta med en uppgift.  
 Läraren21 behärskar inte svenskt teckenspråk och är därför i behov av tolk,  
 men den beställda tolken kommer inte. Läraren och eleven löser detta genom att  
 kommunicera via papper och penna, sittandes i soffan (2005-11-08a). 

 

Det intressanta i föregående citat är att eleven och läraren inte ger upp då den bokade tolken 

inte kommer. Istället väljer de att använda det tidskrävande tillvägagångssättet att 

kommunicera via papper och penna. 

 

 

 
                                                 
21 Läraren har inte numrerats då denne inte ingår i den huvudsakliga studien. 
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5.2 Parallella kommunikationsprocesser  

 

Lärarens roll verkar vara att finnas i klassrummet och gå runt och hjälpa eleverna med det de 

behöver hjälp med. Vissa lärare sitter ofta under längre tid med några enskilda elever och 

kommunicerar tydligt med eleverna i ett dialogiskt samspel, medan andra lärare snarare har en 

kommunikation till eleverna i de flesta situationer. Vi har exempelvis studerat att vissa lärare 

tydligt kopplat sin kommunikation med eleverna till elevernas vardagliga verklighet, det vill 

säga kommunicerat med eleven, vilket följande citat visar.  

 
  Elev VIII frågar Lärare 2 ”vad betyder [ordet] privat tjänst”. Lärare 2 förklarar  
 genom att koppla det till elevens personliga ägodelar som eleven har omkring sig  
 och detta leder till att eleven förstår vad ordet innebär (2005-11-16). 

 

Ett exempel på kommunikation till eleverna är: 

 
 Lärare 3 går fram till elev VI, pekar på något i elevens bok, tecknar något och går  
 sedan därifrån (2005-11-08b). 
 

Eleverna brukar till en början av varje lektion kommunicera med varandra om allt möjligt och 

då oftast inget som har med skolarbetet att göra. Under lektionens gång händer det relativt 

ofta att elever kommunicerar med varandra, ibland sker detta tvärs över hela rummet och 

ibland sitter de bredvid varandra.   
 

 Elev VI kommunicerar tvärs över rummet med elev I (2005-11-17).  

 

Dessa dialoger innefattar alltifrån två till flera elever som antingen är med i inledningen av 

kommunikationen eller passivt iakttar för att möjligtvis sedermera delta. Det händer att lärare 

eller elever står ivägen eller råkar förflytta sig in i pågående kommunikationer. 
  

 Elev VI och elev I samtalar om något. Lärare 1 går fram till elev III för att  
 hjälpa denne med skolarbete och skymmer då kommunikationen för elev VI och  
 elev I. Detta löser sig genom att elev VI flyttar sig åt sidan (2005-11-17). 
 

Vid några tillfällen tvingas en lärare att förflytta sig, på grund av skymmande föremål, för att 

kunna kommunicera med en elev.  

 
 Lärare 3 står vid katedern och samtalar med elev II som sitter vid det runda  
 bordet. Mitt i kommunikationen står en skymmande projektor. Lärare 3 blir  
 tvungen att flytta sig i sidled för att kunna se eleven (2005-11-09). 
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Vid flera tillfällen stör lärare respektive assistenten pågående dialoger med avsikt att avbryta 

genom att stå ivägen alternativt vifta med handen. Flertalet av dessa försök är resultatlösa 

eftersom dialogerna fortskrider.  

     

För att tillkalla uppmärksamhet ifrån lärarna använder eleverna sex olika tillvägagångssätt; 

vifta med handen i luften, röra vid lärarens axel, gå fram till läraren, slå handen i bordet, 

ropa/göra ljud samt påkalla någon annans uppmärksamhet, som i sin tur har möjlighet till 

ögonkontakt med läraren. Vissa elever påkallar aldrig lärarens uppmärksamhet för att få hjälp 

med något, andra frågar någon annan elev eller ingen alls. Då eleverna vill samtala med 

varandra skiljer sig tillvägagångssättet till viss del åt i jämförelse med kontaktskapandet 

elever och lärare emellan. Eleverna använder frekvent alla ovanstående tillvägagångssätt, 

förutom att ropa/göra ljud, för att få varandras uppmärksamhet. Undantagsvis bör nämnas att 

tre av eleverna använder tekniska hjälpmedel och de nyttjar i vissa fall rösten sinsemellan för 

att få kontakt. Dessa kontaktförsök fungerar ytterst sällan.  
 

 Elev VIII använder rösten för att få elev VII:s uppmärksamhet. Elev VII står vid  
 det runda bordet med ryggen åt elev VIII. Elev VII uppmärksammar inte  
 kontaktförsöket. Elev I viftar till elev VII som tittar på elev I, som i sin tur pekar på  
 elev VIII. Elev VII vänder sig då om och påbörjar en kommunikation med elev VIII  
 (2005-11-16). 
 

 Elev IV försöker komma i kontakt med lärare 1 som sitter med ryggen till vid det  
 runda bordet och märker således inget. Eleven gör ljud med rösten vilket får läraren  
 att reagera och vända sig om (2005-10-19). 
 

 Elev IV och elev VII sitter vid runda bordet. Elev VII vill komma i kontakt med  
 elev IV. Genom att banka i bordet med handen känner elev IV vibrationen  
 och tittar upp. Kommunikation startas (2005-11-16).   

 

Dessa tre citat visar mycket vanliga sätt vad gäller påbörjandet av en kommunikation i ett 

visuellt orienterat klassrum. Elever och lärare använder sig ofta av visuella verktyg för att 

komma i kontakt med varandra, exempelvis genom att använda en klasskamrat som har 

ögonkontakt med personen ifråga eller påkalla uppmärksamhet genom att använda ljud 

alternativt röst.   

 

Lärarna går mest runt till dem som har bett om hjälp och spenderar mindre tid med dem som 

inte har bett om det. Assistenten går likt lärarna omkring mycket i rummet och ställer sig ofta 

med händerna i fickorna bakom eleverna för att iaktta vad som görs.  
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 Assistenten ställer sig bakom elev V med händerna i fickorna utan att säga  
 något. Elev V vänder sig om och tecknar ”VAD” på svenskt teckenspråk, vilket   
 betyder ”vad vill du?” på svenskt talspråk (2005-11-09). 
 

Lärarna har påpekat att det vid ett klassråd framkommit att eleverna upplever det som 

störande när någon står och tittar på dem då de arbetar. Samtal förekommer dock mellan 

assistenten och elever. Dessa samtal sker då på svenskt teckenspråk.  

 

Det är vanligt förekommande i vårt material att elever använder sina 3G-mobiler22 för att 

ringa/ta emot videosamtal eller skicka/ta emot SMS, samt använder Internet för att 

kommunicera med andra, under lektionstid. Lärarna har uttryckt att användning av mobil i 

klassrummet är accepterat så länge det inte missbrukas. Eftersom lärarna själva vill kunna ta 

emot samtal under lektioner har de denna syn på mobilanvändande i klassrummet. Lärarna 

använder vid flertalet tillfällen sina mobiltelefoner för att ta emot röstsamtal. 
 
  
 Elev VI försöker be om hjälp i syfte att skämtsamt störa läraren i dennes  
 telefonsamtal. Lärare 2 fortsätter att samtala samtidigt som eleven besvaras med  
 ett kort yttrande på svenskt teckenspråk (2005-11-16).  
 
 Lärare 1 tecknar med elev VII och svarar samtidigt, via tal, på en fråga ställd av  
 lärare 3 via svenskt tal (2005-11-17). 

 

Vad kommunicerar det till eleverna när läraren, i närvaro av eleverna, använder en 

kommunikation som eleverna inte kan ta del av? Blir eleverna utestängda ur 

kommunikationen?   
 
Den huvudsakliga kommunikationsformen i klassrummet är svenskt teckenspråk, men vid 

olika tillfällen använder samtliga tre lärare tal/viskning och tecken parallellt i 

kommunikationen med eleverna. Kommunikationen lärarna emellan förekommer främst via 

tal med, i vissa fall, tecken som komplement. Detta gäller även kommunikation mellan lärarna 

och assistenten. Lärarna talar även till oss forskare, utan tecken som komplement, under 

lektionstid. Ett antal av eleverna förstärker sin kommunikation med hjälp av rösten då de vill 

förtydliga något för lärarna. Eleverna kommunicerar på svenskt teckenspråk med varandra.  

 

På frågan ”Vad anser du vara det största hindret för kommunikation i klassrummet?”, som 

ställdes via kompletterade samtal, svarade två lärare som följer: 

  
                                                 
22 Mobiltelefon som möjliggör videosamtal och därigenom visuell kommunikation. 
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 Lärare 1: Att avläsa elevernas språk anser jag är den största svårigheten för min 
 kommunikation med eleverna (2005-11-17).  
 
 Lärare 2: Jag upplever det störande att utomstående lärare och elever ofta 
 kommer in i klassrummet under pågående lektioner (2005-11-17).   

 

Lärare 2 i studien är hörande men utifrån tidigare resonemang även Döv23, lärare 1 och 3 är 

hörande som lärt sig teckenspråk via kurser och utbildning i vuxen ålder och de har inte 

släktskap med någon som tillhör Dövgruppen. Assistenten behärskar svenskt teckenspråk men 

anses, som tidigare nämnt, vara svår att placera i någon kategori. Lärare 2 som vi anser är 

Döv har en avslappnad relation med eleverna och skämtar frekvent med dem. 

 

Med ovanstående analys vill vi lyfta fram hur kommunikationen ser ut på RGD med tonvikt 

på klassrummet som en visuellt orienterad kommunikativ praktik. I nästkommande 

diskussionsavsnitt resoneras vidare kring de hinder och möjligheter som analysen visat på.     

 

  
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Se avsnitt 4.2.1 Undersökningsdeltagare. 
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6. MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR KOMMUNIKATION 

 

Diskussionsavsnittet inleds med ett resonemang kring analysen med fokus på möjligheter och 

hinder i kommunikationen. Därefter för vi en diskussion rörande metodvalet för att slutligen 

framföra våra avslutande reflektioner. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Eleverna arbetar, som vi nämnt i föregående avsnitt, i hög grad individuellt och de är även 

delaktiga i upplägget av veckans lektioner, vilket Stensmo (1997) menar underlättar 

kommunikationen. Eleverna vet vid inledningen av lektionerna alltid, under vår studie, vad de 

ska göra, vilket får oss att fundera över huruvida detta endast är en vana eller om det är ett sätt 

för läraren att underlätta kommunikationen. Eleverna kan sätta igång individuellt och sitter 

således inte och väntar på instruktioner från läraren. De tenderar dock att efter en ambitiös 

inledning av lektionen tappa motivationen och istället lägga fokus på annat, såsom samtal 

med klasskamrater. Avbrottet i de individuella studierna och fokusering på klasskamraterna 

skapar således en möjlighet till kommunikation. Däremot påverkar det möjligtvis lärandet, 

men det området behandlas inte i den här C-uppsatsen.  

 

I enlighet med Stensmos (1997) beskrivning av klassrum som en arena fylld med flera olika 

parallella konversationer, ser vi hur en mängd samtal pågår samtidigt i klassrummet. Dessa 

samtal kan pågå på flera olika sätt, exempelvis mellan en lärare och en elev, mellan en lärare 

och flera elever eller två eller flera elever emellan. Konversationerna som pågår elever 

emellan berör mestadels privata angelägenheter men ibland även skolarbete. Även samtal 

mellan elever och lärare kan behandla privata ärenden. Detta tror vi kan bero på att flertalet 

elever på RGD inte bor med sina föräldrar24 och således har ett behov av att samtala om olika 

saker som inte berör skolan. Läraren behöver därav, som Nestor m fl (1996) påpekar, även 

förståelse och kunskap om elevernas uppväxtvillkor samt kultur utöver den grundläggande 

lärarkompetensen. Under vår fältstudie fann vi att de privata samtal som förekom mellan 

lärare och elever visade på att det hos lärarna fanns en relativt god kännedom om elevernas 

vardagssituation utanför skolan. Eleverna nekas inte att föra dessa typer av samtal under 

lektionstid, utan utrymme ges då behov finns. Vi anar att detta kan bero på lärarnas fleråriga 

                                                 
24 På grund av att skolan tar emot elever ifrån hela landet. 
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erfarenhet gällande undervisning av Döva elever. Av detta drar vi slutsatsen att lärarnas 

kunskap kring elevernas livssituation bidrar till möjligheter för kommunikation. Ett annat 

tydligt exempel på lärarnas kunskap gällande Dövkultur är deras vana och kännedom om de 

sätt att påkalla uppmärksamhet25 som figurerar i klassrummet.  

 

En turtagning i form av att läraren bestämmer innehållet i diskussioner och fördelar ordet, 

vilket Svärdemo Åberg (2004) tar upp, förekommer följaktligen inte, eftersom det är 

elevfokuserade arbetslektioner som studerats. Vi anser istället att dialogiska samspel 

förekommer, i vilket lärarna och eleverna är jämbördiga likt det som Dysthe (1996) 

förespråkar. Sahlströms (2001) beskrivning av att varannan talare i klassrummet är läraren, 

stämmer inte i vår studie. Lärarna dominerar inte klassrummets kommunikation utan 

parallella konversationer sker ständigt.  I undervisningen väljer en lärare att ofta knyta an till 

elevernas personliga erfarenheter för att på så sätt kunna föra en god kommunikation. Detta är 

i allra högsta grad en möjlighet för att eleven ska förstå innebörden i kommunikationen. De 

lärare som fanns med i klassrummet har olika beteendemönster. Någon lärare kommunicerar 

via ett dialogiskt samspel, där eleven är ytterst delaktig i kommunikationen och läraren 

samtalar tydligt med eleven. I vissa fall finns tendenser till att någon lärare snarare samtalar 

till eleven. Med detta menar vi att kommunikation med eleven bidrar i högre grad till en 

möjlighet för kommunikation.    

 

Lärarna väljer ibland att använda olika hjälpmedel, exempelvis whiteboardtavlan, för att 

understödja kommunikationen, detta anser vi bidrar till att hjälpa kommunikationen. Läraren 

gör då en koppling mellan skriven svenska, svenskt teckenspråk, skriven engelska med mera 

och på så vis kan eleven tillgodogöra sig kunskaperna genom olika kanaler.  

 

Klassrummets möblering tycker vi både möjliggör och hindrar kommunikativa samspel. 

Hinder kan vara konkreta föremål som skymmer sikten, till exempel en projektor belägen på 

en hög vagn. Elevernas placering vid sina datorer, med ansiktet riktat snett mot väggen, 

trodde vi under inledningen av vårt fältarbete skulle försvåra kommunikationen, men det 

visade sig sedermera att så inte var fallet. Elevernas kommunikation fungerade nämligen 

alldeles utmärkt sinsemellan, trots bordens strategiska placering. Eleverna kunde, som 

                                                 
25 För exempel på detta se s 32 i analysen. 
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Stensmo (1997) önskar, förflytta sig i klassrummet utan problem. Vi såg även att eleverna 

mycket väl kunde inleda eller fullfölja en kommunikation gåendes i klassrummet.   

 

Bagga-Gupta (2001b) rapporterar att en bordsplacering i form av en halvcirkel eller oval är 

vanlig i Dövklassrum. Hon påpekar dock att det i datasalar kan förekomma placering där 

eleverna sitter med ryggarna mot varandra. En halvcirkelsplacering existerar inte under våra 

fältstudier. Kanske kan detta bero på att eleverna använder datorer i stor utsträckning i sitt 

skolarbete. Eftersom eleverna vanligtvis jobbar individuellt och eftersom lärarledda lektioner 

inte verkar förekomma i vår studie, ser vi det inte som avgörande att alla elever kan se och ha 

ögonkontakt med varandra under lektionerna. Däremot finns möjligheten att samtala med alla 

samtidigt, om placeringen av den som har ordet är strategisk och om turtagningen fungerar. 

Då vi vid vårt första möte med eleverna kort informerade på svenskt teckenspråk om varför vi 

var där upplevde vi att alla tittade på oss och hade möjlighet att ta del av vad vi sa. Om vi 

däremot haft intentionen att informera under en längre tid, tror vi att en omplacering hade 

varit nödvändig så att eleverna inte skulle behöva vrida sig i onaturlig ställning för att se.  

 

Under fältarbetet observerades att eleverna ofta väljer att stanna kvar i klassrummet under 

rasten, vilket antas bero på att eleverna känner sig trygga i klassrummet. Skolbarn (2003) 

beskriver att en god fysisk miljö påverkar elevernas trygghet i rummet och det anser vi 

möjliggör ett gott kommunikationsklimat. 

 

Det är viktigt att notera att kommunikation inte enbart förekommer mellan personerna som 

befinner sig fysiskt i klassrummet utan även med andra personer via SMS, videosamtal med 

mobiltelefon eller olika mailfunktioner via Internet. Eftersom lärarna vill ha möjlighet att 

använda sina mobiltelefoner under arbetstid tillåter de även att eleverna får göra detsamma. 

Mobiltelefon- och Internetanvändandet blir således en kommunikationsmöjlighet som i sin tur 

hindrar möjligheten till kommunikation mellan dem som finns i klassrummet.  

 

En lärare uttryckte att det var ett hinder för kommunikationen då utomstående lärare eller 

elever kom in genom dörren och därmed fick de flestas uppmärksamhet. Även det faktum att 

det pågick en renovering i klassrummet mittemot, med höga ljud som följd, störde arbetet 

genom att lärarna reagerade på ljuden och tittade mot dörren. Detta i sin tur medförde att 

eleverna reagerade på lärarnas reaktion och deras kommunikation stördes således. Av detta 

dras slutsatsen att i visuellt orienterade kommunikativa praktiker kan exempelvis personers 



 38

kropps- och handrörelser bli störningsmoment, vilket motsvaras av ljud i auditivt orienterade 

kommunikativa praktiker.   

 

Vid vårt fältarbete observerades att lärarna frekvent använder sin röst parallellt med tecken. 

Vi menar att detta sätt att teckna inte kan ses som svenskt teckenspråk26 och detta medför att 

eleverna inte får kvalitativ undervisning på svenskt teckenspråk (Nestor m fl 1996). En av 

lärarna säger att denne ser sin bristande förmåga i svenskt teckenspråk som ett hinder för 

kommunikation och då främst svårighet i att avläsa elevernas språk. Lärarnas kompetenser i 

svenskt teckenspråk ser även vi som ett av de största hindren för kommunikationen eftersom 

eleverna hela tiden måste anpassa sitt språk genom att exempelvis upprepa sig, teckna 

långsamt, handalfabetsbokstavera, förstärka med ljud eller använda papper och penna, för att 

läraren ska förstå. Lärarna talar (utan tecken) även med varandra under lektionstid vilket 

utestänger alla icke-hörande som befinner sig i klassrummet.   

 

Bagga-Gupta (2001a) skriver, som vi tidigare nämnt, att det är skillnad mellan elevfokuserade 

arbetslektioner och blandade lektioner. Under studien arbetar eleverna alltid självständigt 

under hela lektionerna och det förekommer sällan eller aldrig en lärarledd inledning eller 

avslutning. Intressant är att Bagga-Gupta (2001a) upptäckt att blandade lektioner har högre 

närvaro än de elevfokuserade lektionerna. Under vårt fältarbete gjordes upptäckten att klassen 

har stor frånvaro vilket kan understrykas med det faktum att under fältstudien förekom det 

aldrig att alla elever närvarade samtidigt. I enlighet med detta ställer vi oss frågan om det är 

möjligt att dra en koppling mellan lektionsupplägget och elevernas närvaro. Ett hinder för 

kommunikation uppstår då elever inte närvarar vid lektionerna eftersom det uppenbarligen är 

svårt att föra en dialog med elever som inte fysiskt befinner sig i klassrummet. Grupparbeten 

eller paruppgifter förekommer ytterst sällan under lektionerna. Det ser vi som ett hinder för 

kommunikationen i den bemärkelsen att de uppgifter som eleverna har inte kräver 

kommunikation med någon annan för att kunna lösas. Konsekvensen av detta är att eleverna 

fråntas möjligheten att lära sig hur kommunikation och samarbete fungerar i det verkliga livet.  

 

Både lärare och elever använder sitt kroppsspråk i kommunikationen med andra i 

klassrummet och det kan, som Linell (1982) samt Wellros (1998) påpekar, både vara ett 

hinder samt en möjlighet för kommunikation. En möjlighet uppstår om eleven/läraren visar 

                                                 
26 Se t.ex. avsnitt 3.2.1 Svenskt teckenspråk. 
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tydliga gester som indikerar en positiv respons till den som kommunicerar samt om 

eleven/läraren vänder sig mot den som samtalet riktar sig till och visar med sin kroppshållning 

att det finns en respekt för den andre och kommunikationen i sin helhet. Det finns ett tydligt 

hinder för kommunikation gällande kroppsspråk, exempelvis när assistenten ställer sig bakom 

en elev med händerna i fickorna, vilket signalerar en ovillighet till att inleda en 

kommunikation samt indikerar att eleven inte kan få hjälp. Detta leder istället till att eleverna 

tillkallar en annan lärare för att få hjälp. Vi vill påpeka att det finns en likhet mellan 

kroppsspråket och det svenska teckenspråkets icke manuella signaler och det blir därför 

väsentligt för kommunikationen huruvida läraren har kunskap om det svenska teckenspråkets 

”dolda” signaler. Lärare 2, som är Döv27, säger sig ha kunskap om dessa och kan se när 

eleverna exempelvis ljuger.   

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Vi anser att reliabiliteten för detta arbete är relativt hög eftersom vi har använt oss av både 

deltagande observation samt kompletterande samtal med lärarna. Metoderna vi använt oss av 

har haft en hög validitet i förhållande till det syfte vi framställt och vi anser att det inte är 

möjligt att använda någon annan metod som exempelvis enkät eller intervju för att nå det 

syfte vi formulerat. Däremot skulle studien få ett större djup om även eleverna skulle komma 

till tals genom kompletterande intervjuliknande samtal, för att på så sätt få deras syn på hur 

kommunikationen fungerar i klassrummet. Studiens empiriomfattning, det vill säga sex 

kärnämneslektioner på RGD, anser vi gav en mättnad och valet att föra fältanteckningar och 

inte videodokumentera upplevdes tillräcklig. 

 
6.3 Avslutande reflektioner 

 

Genom fältstudier har olika hinder och möjligheter för kommunikation i ett RGD-klassrum år 

2005 framkommit och via diskussion redovisats. Anmärkningsvärt är att parallella 

konversationer såsom videomobilsamtal förekommer och tillåts, att sen ankomst sker i stor 

utsträckning, att personer utestängs ur kommunikationer till följd av talspråksanvändande, att 

grupparbeten inte existerar, att kulturkompetens är så betydelsefullt och att en visuellt 

orienterad praktik har unika kommunikationsmöjligheter. 

                                                 
27 Se avsnitt 4.2.1 Undersökningsdeltagare. 
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Rörande mobiltelefonanvändandet i klassrummet möjliggjordes kommunikation med icke 

fysiskt närvarande personer samtidigt som kommunikation med personer i klassrummet 

försvårades. Vi ställer oss frågande till det vida accepterandet av att överhuvudtaget tillåta 

användandet av mobiltelefoner under lektionstid. Ett intressant område att studera vore 

huruvida mobiltelefonanvändande mellan Döva respektive hörande elever skiljer sig åt under 

lektionstid.  

 

Att sen ankomst existerar i stor utsträckning finner vi oroväckande eftersom gymnasieskolan i 

vid utsträckning bör vara en förberedelse inför elevernas kommande yrkesliv. Även 

avsaknaden av grupparbete och därmed lärdom kring att samarbeta leder till att eleverna må 

hända inte förbereds inför samhällets kommunikativa samspel. Är RGD en praktik med 

tillräckligt högt ställda krav på eleverna? En följdfråga som uppstår är huruvida krav på 

eleverna kan ställas så länge lärarnas kompetens i svenskt teckenspråk och kunskap kring 

Döv-Världen kan ifrågasättas. Att enbart behärska svenskt teckenspråk utan kunskaper om 

dövkultur är inte tillräckligt för att främja ett gott kommunikationsklimat och ett utvecklande 

samspel med eleverna. Förståelsen och förmågan att kunna sätta sig in i en annan persons 

kultur bidrar till att kommunikationen blir mer givande och utvecklande för båda parter.  

 

Vad gäller uteslutande av personer ur kommunikationer speglar detta en attityd som tyder på 

bristande respekt för andra individer. Lärarna i studien använde sig dagligen utav svenskt 

teckenspråk i undervisningen, men talade ändock en hel del i klassrummet, vilket fick 

konsekvensen att eleverna framgångsrikt utestängdes ur kommunikationen.  

 

Genom denna studie och skrivandet av vår C-uppsats har vi fått en djupare förståelse och ett 

vidgat perspektiv för samspelet i en visuellt orienterad kommunikativ praktik och känner 

därmed positiv förväntan och förhoppning inför vår framtida yrkesroll inom området 

Dövpedagogik. Vi anser att Lärarprogrammet med inriktning svenskt teckenspråk vid Örebro 

Universitet hittills saknat undervisning om Döv-Världen och allmänna diskussioner kring vårt 

framtida arbetsfält i visuellt orienterade kommunikativa praktiker. Något intressant att forska 

vidare kring är utifall vi får en god kvalité på utbildningen som ger adekvat förberedelse inför 

dessa kommande uppgifter.  
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                                                                                   BILAGA  
    

 
Örebro 2005-10-24 
 
Hej! 
 
Som ni vet kommer vi att skriva en C-uppsats under den här terminen vid Örebro Universitet 
inom området kommunikation och lärande. Vi kommer att delta vid ett antal 
kärnämneslektioner för att titta på kommunikationen i klassrummet. Det är inte vad ni lärare 
och elever kommunicerar om som vi fokuserar på utan istället vilka möjligheter och hinder 
som finns för kommunikation i klassrummet. Ni är välkomna med frågor till oss via 
exempelvis e-mail. 
 
Alla berörda är garanterade anonymitet och de anteckningar vi gör är endast till för att vi ska 
komma ihåg vad vi ser. Dessa kommer att förstöras efter att uppsatsen är färdig.  
 
Datum: 
 
Tisdagen den 8 november kl X-X. 
Onsdagen den 9 november kl X-X. 
 
Onsdagen den 15 november kl X-X. 
Torsdagen den 16 november kl X-X. 
 
Tack på förhand. Mvh Lina, Emmelie och Sofia.  
 
XXXXX@hotmail.com
XXXXX@hotmail.com  
XXXXX@hotmail.com  
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