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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur teckenspråkiga elever fostras till 

samhällsmedborgare genom gymnasielärares talhandlingar och språkbruk. Undersökningen 

fokuserar således på demokrati samt medborgarskap och i förhållande till elevernas specifika 

funktionshinder relateras detta till begreppen tillgänglighet och delaktighet. Materialet till 

undersökningen samlades in med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer och har bearbetats 

utifrån en diskursanalytisk teori- och metodlära. Diskursanalys innebär att forskaren

analyserar hur språket bidrar till att forma uppfattningen av olika fenomen vilket för denna 

uppsats medför att lärarna genom sina talhandlingar bidrar till att forma uppfattningen av 

eleverna som samhällsmedborgare. 

Den diskursiva analysen resulterade i att fyra separata diskurser kunde formuleras: kunskaps-, 

ansvars-, trygghets- respektive arbetslivsdiskursen. Dessa diskurser presenteras med hjälp av 

citat från det empiriska materialet och visar hur eleverna förväntas agera på det ena eller andra 

sättet för att leva upp till de skilda medborgarroller som diskurserna erbjuder. 

Konsekvenserna av diskurserna problematiseras i förhållande till tidigare forskning som 

behandlar medborgarfostran av hörande elever respektive identitetsgestaltning hos döva (och 

hörselskadade). I resultatdiskussionen framträder ett mönster som visar att vissa diskurser 

leder eleverna som medborgare till ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället medan 

andra snarare verkar i motsatt riktning. 

Nyckelord: Medborgarskap, döv, hörselskadad, teckenspråkig, diskursanalys, delaktighet, 
tillgänglighet.
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1. Inledning

Språket utgör på många sätt fundamentet för den mänskliga interaktionen oavsett om 

kommunikationen är ytlig och spontan eller av en djupare karaktär. Möjligtvis betraktas 

därmed språkbruket som något så pass vardagligt att vi oftast inte tänker på hur våra minsta 

ordval och formuleringar färgar av sig på andra människor. Det tas för givet att språket kan 

tjäna som ett verktyg för att uttrycka känslor och tankar men i mindre utsträckning gör sig 

språkets performativa sidor påminda. Matilda Wiklund (2010) pekar i sin föreläsning på hur 

språkbruket innebär att ett fenomen aktivt konstitueras i och med hur och i vilka ordalag vi 

talar om det. Språket är alltså inte enbart något vi använder i kommunikationen med andra, 

det är även en handling. Att tala om sina elever (med exempelvis kollegor) innebär därmed att 

lärare bidrar till att forma uppfattningen om dem samt hur eleverna själva betraktar sina 

möjligheter och begränsningar. En medvetenhet om språkets skapande kraft framstår således

vara en central beståndsdel av lärarkompetensen. 

Genom arbetet på ett elevhem för döva och hörselskadade väcktes inledningsvis våra 

funderingar kring hur dessa ungdomars medborgerliga identitet formas och utvecklas. Döva 

och hörselskadade ungdomar tillhör specifikt en teckenspråkig kultur samtidigt som de i 

många avseenden ska delta i och förhålla sig till det hörande samhället. Efter skolgången ska 

dessa unga människor vara förberedda på att leva och verka i ett demokratiskt samhälle som 

är gemensamt för såväl hörande som döva och hörselskadade. Samtidigt finns det inslag i 

deras skolgång som skiljer sig från hörande elevers och utifrån detta väcktes intresset för att 

skriva denna uppsats. För det första är läs- och skrivinlärningen av särskild art då döva och 

hörselskadade elever lär sig teckna ett språk och skriva ett annat, till skillnad från hörande 

elever där svenskan utgör såväl det talade som det skriftliga språket. Vanligtvis går många 

döva och hörselskadade elever även i specialskolor som bland annat är utrustade med tekniska 

hjälpmedel och specialutbildad personal för att möta deras behov. Med specialskolor avser vi 

i denna uppsats rent konkret riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH). Trots att 

begreppen dövhet och hörselskada inte är synonymer till varandra har vi i undersökningen 

valt att betrakta döva och hörselskadade elever som tillhörande en och samma grupp på basis 

av att de är teckenspråkiga. Undersökningen fokuserar således på de elever som har 

teckenspråk som första språk, oavsett om de är döva eller hörselskadade. Det är alltså inom 

just detta specifika utbildningssammanhang som uppsatsen rör sig.
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1.1 Syfte

De båda ovanstående resonemangen om språkets konstituerande kraft respektive

teckenspråkiga elevers skolgång sammanstrålar nedan i syftesformuleringen. Det är språkets 

performativa kraft inom en utbildningskontext som rör döva och hörselskadade som 

analyseras i denna uppsats. Eller annorlunda uttryckt: Hur konstitueras teckenspråkiga elever 

som samhällsmedborgare i gymnasielärares tal om elevernas medborgarroll? Vår 

uppfattning är att mycket av den befintliga forskningen som behandlar döva och 

hörselskadade ur ett pedagogiskt perspektiv tar avstamp i frågor kring kommunikation. I och 

med denna undersöknings fokus på demokrati och medborgarskap är det således vår 

förhoppning att i viss mån bredda forskningsfältet och fylla en kunskapslucka. 

2. Bakgrund

2.1 Utbildningskonceptioner och teoretiska perspektiv på 

medborgarbegreppet

I ett uppsatsarbete inom den pedagogiska disciplinen torde läroplanens innehåll och 

utformning vara en naturlig utgångspunkt. För att kunna undersöka skolans praktiska 

verksamhet är helt enkelt en förståelse för dess riktlinjer och teoretiska grunder nödvändig. I 

detta första stycke kommer vi således att problematisera delar av läroplanen vilka vi anser 

vara relevanta i förhållande till uppsatsens syfte. De aspekter av läroplanen som vi kommer att 

fästa extra betydelse vid är de formuleringar och passager som behandlar elevernas 

medborgarfostran. Eftersom syftesformuleringen behandlar just gymnasielärares språkbruk 

har vi främst använt oss av Lpf 94, men vid de tillfällen vi inte uttryckligen hänvisar till denna 

specifika läroplan avser vi ett bredare läroplansbegrepp som inbegriper skolans styrdokument 

samt dess generella undervisningsinnehåll.

I detta sammanhang utgör de utbildningskonceptioner som Tomas Englund (2005) har 

formulerat ett värdefullt verktyg för att underlätta förståelsen av den nu gällande läroplanens

utformning och innehåll. För att förstå betydelsen av konceptioner i förhållande till utbildning 

kan det sägas att de är flera samlingar av uppfattningar och begrepp som ger skolans 

medborgerliga och politiska kunskapsuppdrag olika innebörder. Det är alltså utifrån dessa 

möjligt att förstå hur olika grupper av samhällsvärderingar i skilda historiska och politiska 
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kontexter har satt sin prägel på läroplanerna. Två konceptioner med särskilt stor relevans för 

utformandet av dagens läroplan är den vetenskapligt rationella och den demokratiska. 

Englund (2005) redogör även för en tredje utbildningskonception, den patriarkaliska, men 

eftersom den huvudsakligen fokuserar på folkskolans första tid saknar den för vår 

undersökning relevans och vi har därför valt att utelämna den i vår nedanstående redogörelse. 

Den vetenskapligt rationella respektive demokratiska konceptionen skiljer sig åt i ett flertal 

aspekter. Först och främst har de båda olika uppfattningar kring vilken sorts kunskap som bör 

prioriteras inom skolans värld. Enligt Englund (2005) sätter den vetenskapligt rationella 

konceptionen den objektiva och expertisorienterade problemlösande kunskapen i främsta 

rummet medan den demokratiska motsvarigheten snarare hävdar betydelsen av att olika 

kunskapssyner och värderingar tillåts att ställas mot varandra i undervisningen. En annan 

väsentlig skillnad utgörs av synen på demokratins innebörd. Englund (2005) menar nämligen

att den vetenskapligt rationella konceptionen använder sig av en funktionalistisk 

demokratidefinition vilken i korthet innebär att det politiska beslutsfattandet överlåts till 

grupper av så kallade eliter som erhåller bestämmanderätt genom att konkurrera om folkets 

röster. Detta innebär att det anses vara förnuftigt att vissa grupper i samhället bör tillägna sig 

en djupare samhällsorientering än andra. Den demokratiska utbildningskonceptionen har 

istället tilltro till en normativ definition av demokrati som innebär att folkets deltagande i 

beslutsprocessen är en förutsättning, eller kanske rent utav förutsättningen, för att demokrati 

ska fungera som styrelseskick. Enligt Englund (2005) ser den vetenskapligt rationella 

konceptionen demokrati som ett medel för att tillgodose marknaden med den arbetskraft som 

krävs. Den demokratiska motsvarigheten ser istället demokrati som ett mål i sig självt där 

enskilda individers deltagande sätts i centrum. 

De båda konceptionerna skiljer sig alltså åt i synen på skolans och elevens roll i samhället. 

Inom den vetenskapligt rationella konceptionen menar Englund (2005) att skolan fyller en 

särskild funktion i likhet med hur övriga myndigheter och samhällsorgan inom sina respektive 

områden främjar samhällets utveckling. I detta sammanhang bidrar således skolan till 

utvecklingen genom att tillhandahålla framtida effektiv arbetskraft. Den demokratiska 

konceptionen betonar å andra sidan, enligt Englund (2005), elevernas fostran till individuella 

medborgare samt skolans roll som en aktivt deltagande part snarare än som en förmedlande 

del av samhällsbyråkratin. 
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Ninni Wahlström (2009) påpekar i sin tolkning av utbildningskonceptionerna att de båda 

visserligen har haft respektive perioder under efterkrigstiden då den ena eller andra har 

framträtt tydligare än sin motsvarighet men betonar samtidigt vikten av att de båda 

konceptionerna bör uppfattas som parallellt existerande och överlappande. Därmed anser vi 

att såväl den vetenskapligt rationella som den demokratiska konceptionen kan utgöra 

relevanta element i förståelsen av dagens gymnasieskola. Även Lars-Åke Domfors (2000) 

skriver i sin avhandling om dessa utbildningskonceptioner. Han kallar dem rationaliteter och 

menar att de kan appliceras även inom pedagogik för döva och hörselskadade samt att de 

följer ungefär samma historiska mönster. Domfors (2000) finner genom fallstudier och 

intervjuer med lärare att den kommunikativa (demokratiska) rationaliteten är stark, men 

genom att lärare exempelvis uttryckt att de vill veta mer om de audiologiskt tekniska 

aspekterna samt vilka så kallade ”syndrom” de döva och hörselskadade eleverna kan lida av 

finner Domfors (2000) även tecken på att den vetenskapligt rationella ännu lever kvar. Han 

menar precis som Englund (2005) och Wahlström (2009) att de existerar parallellt och 

konkurrerande med varandra. Detta leder enligt Domfors (2000) till att läraren som arbetar 

med döva och hörselskadade elever ställs inför ett dilemma då denne måste möta både 

uppnåendemålen och branschens krav samt de språkligt kommunikativa aspekter som 

möjliggör ett deltagardemokratiskt medborgarskap.

Medborgarbegreppet som nämns i ovanstående stycke är av stor vikt för denna uppsats och

därför kan det vara på sin plats att definiera detta mångfacetterade begrepp lite närmare. Till 

att börja med är det dock nödvändigt att visa på hur vitt skilda tolkningar av begreppet 

existerar sida vid sida. Den teoretiska sammanställning som Ken Fogelman (1997) har 

sammanfattat kan i detta syfte tjäna som ett exempel. Han menar inledningsvis att det 

existerar två skilda synsätt på hur utbildningen av demokratiska samhällsmedborgare kan 

uppfattas, det ena benämner han som strukturellt/politiskt och det andra som 

kulturellt/individuellt. Inom dessa två uppfattningar finns det även variationer av hur bred 

eller snäv definition av medborgarskapet som bör tillämpas. För tydlighetens skull har vi 

nedan sammanställt en matris som visar på hur dessa variationer i uppfattningar korsar 

varandra och mynnar ut i fyra olika åskådningar.
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Strukturell/politisk Kulturell/individuell

Snäv/minimal definition Kunskapen om exempelvis 

medborgerliga rättigheter och 

den demokratiska processen 

sätts i centrum

Den enskilde medborgarens 

identitet, känslor och 

valmöjligheter sätts i 

centrum

Bred/maximal definition Fokus ligger på att konstruera 

en övergripande bild av hur 

det goda gemensamma 

samhället ser ut

Den enskilde medborgarens 

delaktighet i och 

kompetens till att förändra 

sin livssituation betonas

Figur 1. Modell över medborgarbegreppets innehåll, sammanställd utifrån Fogelman (1997).

Vidare pekar Fogelman (1997) även på att innebörden av begreppet varierar beroende på 

vilken politisk nivå som utgör utgångspunkten. Parallellt medborgarskap på lokal, nationell 

och global nivå medför en viss nödvändighet i att begreppet teoretiskt definieras på en mängd 

olika sätt. Fogelmans (1997) resonemang får som sagt tjäna som ett inledande exempel på 

medborgarbegreppets komplexa natur innan vi nu går vidare till att göra tydligare 

anknytningar till läroplanens innehåll. Begreppet medborgarskap nämns visserligen inte 

explicit i de nedanstående citaten men vi anser ändå att de normer och värderingar vilka kan 

tolkas som önskvärda hos eleven återges. 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. […] Skolan har en viktig uppgift när det 

gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla (Lpf 94 s 3).

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värden. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga 

och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet (Lpf 94 s 4). 

Det andra citatet behandlar i grund och botten tillvägagångssättet för hur skolan ska se till att 

eleverna erövrar de normer och värderingar som nämns i det första citatet. För att ytterligare 

vidga förståelsen för dessa citats koppling till medborgarskap har vi främst valt att använda 

oss av Lena Carlssons (2006) avhandling. Hon menar att medborgarskapet har förändrats från 

att enbart vara ett begrepp som sammanlänkar individen med staten till ett mer utvidgat och 
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rymligt koncept. Utbildningens starka betydelse för vad som ingår i medborgarskapsbegreppet 

kan enligt Carlsson (2006) ses i relation till frågorna: ”Vem är jag? Vad kan jag bidra med? 

Vilken skillnad kan jag göra?” (s 34). Utifrån detta presenterar Carlsson (2006) två centrala 

aspekter av medborgarskapets dynamiska innebörd; en vilja och förmåga till kritisk reflektion 

och reflexiv livsplanering samt förmågan att kring mening och handling kommunicera och 

förhandla. För undervisningen innebär det enligt Carlsson (2006) att eleverna måste tränas 

både om men även i medborgarskap för att de ska kunna tillägna sig förmågan som krävs för 

att kritiskt reflektera över innebörden av olika begrepp och hantera aktuella frågor inom ett 

samhälle i mångfald.

Carlsson (2006) är dock inte ensam i sina tankegångar om det dynamiska medborgarskapet. 

Även internationella pedagogiska teoretiker som David Bridges (1997) betonar vikten av att 

fostran av autonoma individer inkluderar såväl kunskap i som kunskap om medborgarskapet i 

förhållande till demokratin. Bridges (1997) poängterar att de ingredienser i medborgarfostran 

som uttrycks i termer av ’kunskap om’ är viktiga, dessa kan till exempel utgöras av att eleven 

tillägnar sig en förståelse för olika kunskapssyner och världsuppfattningar samt utvecklar en 

kritisk reflexiv förmåga kring sitt eget val av livsstil. Men, menar Bridges (1997), dessa 

teoretiska kunskaper är långt ifrån tillräckliga för att eleven ska bli en verkligt självständig 

medborgare. En läroplan som enbart fokuserar på värden, normer och teoretiska kunskaper 

formar utmärkta reflekterande och kritiskt granskande människor som likväl inte är kapabla 

till att omsätta sina kunskaper till praktisk kompetens och därmed effektivt realisera sina väl 

övervägda val och tankegångar. Enligt Bridges (1997) måste skolgången till exempel 

tillhandahålla övning i hur man konkret engagerar sig politiskt och socialt för att förändra sin 

egen och andras livssituation till det bättre. Att vara autonom och kunna utöva sin autonomi är 

vitt skilda saker men utgör den viktiga distinktionen mellan den passiva och den aktiva 

medborgaren. Sammanfattningsvis anser vi alltså att de båda citaten som hämtats från Lpf 94 

på skilda sätt speglar den tudelning mellan ’kunskap om’ och ’kunskap i’ som både Carlsson 

(2006) och Bridges (1997) anser vara av central betydelse i fostran av demokratiska 

medborgare. 

2.2 Medborgarfostran ur ett historiskt perspektiv

För att skapa en vidare förståelse kring medborgarskapsbegreppet har vi använt oss av Maria 

Olssons (2008) avhandling inom vilken hon undersöker hur begreppet har förändrats över tid. 
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I likhet med Carlsson (2006) menar Olsson (2008) att medborgarskapsbegreppet idag står för 

någonting annat än enbart vissa rättigheter och skyldigheter i samhället. Istället ses 

medborgarskapet som ett begrepp bestående av handling och aktivitet. Enligt Olsson (2008) 

får detta konsekvenser för förståelsen av medborgarskapsbegreppet då det innefattar aspekter 

av individers handlingsvillkor och vad de förväntas att göra i givna situationer. Vidare skriver

hon om så kallad utbildningspolitisk medborgarskapsförståelse inom vilken man måste 

förhålla sig till frågor kring vilken typ av medborgarskap skolan bör fostra eleverna till. 

Precis som Englund (2005) menar även Olsson (2008) att förståelsen av medborgarfostran 

förändras över tid i förhållande till rådande samhällssituation. För att i korthet illustrera detta 

kan vi säga att medborgarskapsbegreppet ur ett historiskt perspektiv kan delas in i tre 

perioder. Medborgarskapsbegreppets introduktion i ett pedagogiskt sammanhang skedde 

under 1940-talet då demokratifostran och samhällskunskap först dök upp i undervisningen. 

Olsson (2008) menar att medborgaren under denna tid sågs som en i mängden och skulle 

bidra till det gemensamma, medborgaren var alltså en slags medbyggare av samhället och 

nationen fungerade som en ”vi”-skapande kraft. Under 1980-talet ifrågasattes detta synsätt

och medborgarfostran blev istället ett mångtydigt begrepp. Medborgaren gick från att vara en 

medbyggare till en medbestämmande part i ett samhälle där det kollektiva ansvaret 

fortfarande sattes i centrum. Den sista perioden som gjorde entré under 1990-talet involverar 

ett antal olika aspekter vilka alla sätter ett marknadsekonomiskt perspektiv i centrum. Bland 

annat kopplas medborgarfostran till förberedelse inför arbetslivet och Olsson (2008) betonar 

att individen och dennes kompetens sätts i centrum. Denna mer kontemporära 

medborgarfostran syftar alltså till att ge enskilda individer möjlighet att förändra sin egen 

situation utifrån det egna intresset vilket skiljer sig från de två tidigare perioderna där 

medborgaren tillsammans med ett kollektiv skulle förändra den politiska dagordningen.

2.3 Dövsamhället kontextualiserat

Eftersom vi ovan har redogjort för medborgarfostran ur ett historiskt perspektiv kan det vara 

lämpligt att även placera dövsamhället i ett sammanhang och på så sätt vidare kontextualisera 

undersökningen. En utgångspunkt för detta utgörs av att närmare klargöra olika perspektiv på 

hur döva och hörselskadade uppfattas i samhället. Päivi Fredäng (2003) gör i sin avhandling 

en tydlig distinktion mellan ett kliniskt audiologiskt perspektiv och en så kallad kulturell 

definition. Inom det audiologiska perspektivet beskrivs dövhet i kliniska termer av ett 
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funktionshinder som försvårar individens uppfattning av talat språk. Dövheten eller 

hörselskadan betraktas alltså som en medicinsk funktionsnedsättning vars konsekvenser bäst 

kan minskas med tekniska hjälpmedel som exempelvis hörapparater. Enligt Fredäng (2003) 

medför däremot den kulturella motsvarigheten en bredare definition av begreppet dövhet. Att 

definieras som tillhörande dövvärlden utifrån detta perspektiv innebär snarast att individen

identifierar sig själv samt accepteras av andra döva som tillhör gruppen. Kunskapen i 

teckenspråk och en uppsättning av vissa gemensamma värderingar utgör den 

sammanbindande kraften. Utifrån detta perspektiv kan alltså även teckenspråkiga hörande 

personer tillhöra dövvärlden, till exempel i egenskap av att vara barn till döva föräldrar eller 

att i sitt yrkesliv dagligen arbeta med döva och hörselskadade. I detta sammanhang vill vi 

poängtera att Fredäng (2003) fokuserar på identitetsbildning för döva, men vi väljer ändå att 

applicera hennes resonemang till vår kontext som innefattar såväl döva som teckenspråkiga 

hörselskadade elever. 

Fredäng (2003) skriver även om hur det svenska dövsamhället har förändrats över tid i 

förhållande till det hörande samhället. Hon redogör för tre tydliga perioder som sakta 

utvecklats och integrerats i varandra. De centrala punkterna i perioderna presenteras nedan i 

en förenklad tabell, men för att ge en generell bild kan vi säga att dövkulturen enligt Fredäng 

(2003) inledningsvis är en subkultur till den hörande världen. Detta leder i sin tur till en 

kontrakultur där dövheten är en ideologisk motsats till det hörande samhället och till sist 

utvecklas den döva världen till en samkultur där dövkulturen, precis som den hörande, är en 

av flera jämlika kulturer.

Figur 2. Sammanfattning av dövsamhällets kulturella perioder, sammanställt utifrån Fredäng (2003).

Subkultur Kontrakultur Samkultur

Samhörighetsskapande

inom dövkulturen

Förtryck Ett kollektivt 

dövmedvetande

Samma språk

Syn på hörande Idealiserande ”De andra” Jämlika

Tillhörighet som 

kultur

Underordnad i en

majoritetskultur

Minoritetskultur En av flera 

samkulturer
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Det som kan utläsas från detta är alltså att dövkulturen över tid har förändrats från att vara en 

kultur underordnad den hörande världen där det talade språket ansågs vara normalt och 

teckenspråk inte erkändes som dövas första språk. Hörande individer idealiserades och fokus 

låg på dövas fysiologiska brister. Under 1970-talet växte en kontrakultur fram som enligt 

Fredäng (2003) kan liknas vid black power-rörelsen i USA, döva kände ett ideologiskt 

motstånd till den hörande världen på grund av det förtryck de utsatts för tidigare. Från 1980-

talet och framåt började dock dövkulturen betraktas som en samkultur där det gemensamma 

språket förenade de döva, demokratisk jämlikhet och pluralism sattes i fokus och döva skulle

ha samma möjligheter som hörande att vara delaktiga i samhället. När det talas om dövkultur 

idag menar Fredäng (2003) att två viktiga beståndsdelar är tillgänglighet och delaktighet. 

Tillgänglighet handlar om att funktionshindret ses som miljörelaterat, det vill säga att 

omgivningen avgör om en individ är funktionshindrad eller inte. Delaktighet innebär genom 

ökat inflytande i viktiga frågor en vidgad syn på funktionshindret och döva ges därmed 

möjlighet att bidra till hela samhällets utveckling. Enlig Fredäng (2003) leder ökad 

tillgänglighet och delaktighet till ett erkännande av att alla människor har resurser som måste 

tillvaratas, funktionshindret ses alltså inte längre som något hinder. 

2.4 Idealtyper och diskurser

Man kan fråga sig varför det är relevant att använda Fredängs (2003) sociologiska avhandling 

i en pedagogisk uppsats, men vi menar att hennes avhandling är mycket användbar. Fredäng 

(2003) utgår nämligen i hög grad från samma filosofiska identitetsfrågor som Carlsson 

(2006); ”Vem är jag? Vad kan jag bidra med? Vilken skillnad kan jag göra?” (s 34), det vill 

säga vilken roll individen som medborgare har i den samhälleliga gemenskapen. Vi 

presenterar nedan resultaten av Carlssons (2006) och Fredängs (2003) undersökningar 

eftersom att de tillhandahåller ett antal hjälpmedel i form av diskurser respektive idealtyper av 

identiteter vilka vi ämnar förhålla vårt resultat till. Trots sina olika angreppssätt har de båda 

författarna liknade problematiseringar och därmed anser vi att de kan tjäna ett syfte för oss 

som värdefulla verktyg i analysen av vårt material.

Det är framför allt i relation till den ovanstående historiska kontexten om dövsamhällets

förändring som det framstår vara relevant att redogöra för de idealtyper av 

identitetsgestaltning som Fredängs (2003) undersökning mynnat ut i. I verkligheten tillhör 

dock ingen individ endast en av dessa renodlade idealtyper men för att möjliggöra en 
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förståelse av ett så pass komplext fenomen som identitetsutveckling menar Fredäng (2003) att 

den granskade verkligheten måste förenklas i viss mån. Hon hävdar vidare att döva (i likhet 

med hörande) socialiseras in i olika typer av identiteter inom de specifika miljöer som de rör 

sig i. Vid sidan av exempelvis relationerna inom familjen utgör skolan en sådan viktig miljö 

för socialisationen. Enligt Fredäng (2003) är det dessa omgivningars syn på dövheten som är 

avgörande för hur den enskilde individen betraktar sin egen identitet och sin kulturella 

tillhörighet. 

Den första av totalt fem idealtyper benämner Fredäng (2003) som den bevarande och menar 

att denna typ av identitet har sin grund i exempelvis en bristfällig kommunikation mellan den 

döva individen och övriga hörande familjemedlemmar. Detta leder till att han eller hon väljer 

att enbart skaffa döva vänner för att på så sätt undvika ett utanförskap och kompensera för den 

uteblivna bekräftelsen från familjens sida. Det är således dövas gemensamma erfarenheter om 

misskännanden från hörande som skapar denna kollektiva och något avskärmande identitet. I 

kontrast till den bevarande idealtypen ställer Fredäng (2003) den förmedlande motsvarigheten 

och menar att den främst kännetecknas av dövas anpassning till hörandes normer och 

livsvillkor. Denna anpassning till det hörande samhällets värdegemenskap kan betraktas som 

en bekräftelse i den personliga identitetsutvecklingen samtidigt som den döva individen 

bibehåller kontakten med andra döva för att inte gå miste om den kulturella samhörigheten. 

Med en fot i vardera samhälle tar sedan den döva personen med denna identitetstyp ofta på sig 

uppdraget att förmedla det hörande samhällets värderingar till dövsamhället. 

Den tredje idealtypen som Fredäng (2003) fäster stor vikt vid är den så kallade kämpande

identiteten inom vilken det hörande samhällets normer betraktas som förtryckande och 

påtvingade. Detta medför även att eventuella personliga erfarenheter av diskriminering 

upplevs som ett påhopp på det döva kollektivet. Fredäng (2003) menar därmed att kärnan i 

denna identitetstyp utgörs av en ideologisk medvetenhet kring dövas historia som en 

undertryckt minoritet och att teckenspråket snarast betraktas som förlösande. För dessa 

individer blir således dövheten den primära identitetsskaparen medan exempelvis klass- och 

könstillhörighet blir sekundära. Den erövrande idealtypen skiljer sig, enligt Fredäng (2003), 

väsentligt åt från den kämpande motsvarigheten. För det första kännetecknas denna idealtyp 

av att den döva personen har starka och positiva band till sin hörande familj och släkt, något 

som medför att den kollektiva identiteten som döv blir mindre framträdande. Istället för att 

fokusera på de problem som uppstår i relationerna till hörande synes snarare förverkligandet 
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av högst personliga mål sättas i centrum. Fredäng (2003) hävdar att den starka tilltron till den 

egna förmågan är grundad i en förståelse för att den döva individen är jämlik med hörande 

och att dövheten därmed endast utgör en del av flera andra aspekter vilka formar den 

personliga identiteten. Sist men inte minst redogör Fredäng (2003) för den så kallade 

nullifierande idealtypen vars ursprung kan spåras till de fall där en döv person inte erhåller ett 

erkännande från andra döva och därmed tar avstånd från gruppen för att själv bekräfta sin 

egen identitet. Vanligtvis söker dessa individer istället gemensamma intressen med hörande 

trots att en djupare social gemenskap oftast uteblir som ett resultat av språkliga hinder. I 

slutändan leder detta enligt Fredäng (2003) till en dubbel marginalisering för individen som 

tagit avstånd från det döva kollektivet men som samtidigt saknar nödvändiga resurser för att 

hävda sig i det hörande samhället. 

Fredängs (2003) forskning om dövas identitetsgestaltning är visserligen värdefull för denna 

uppsats men eftersom vår undersökning även sätter språkbruk och talhandlingar i fokus kan 

det vara nödvändigt att komplettera bakgrundsdelen med de fyra medborgardiskurser som 

Carlssons (2006) forskning resulterat i. Hennes undersökning tar utgångspunkt i att skolan 

utgör ett så kallat offentlig rum inom vilket vi alla intar olika positioner utifrån det sätt som vi 

blir betraktade av omgivningen. Carlsson (2006) poängterar alltså hur olika diskurser i mer 

eller mindre utsträckning leder eleverna in i mitten av detta rum eller ut i dess periferi. Till att 

börja med konstaterar Carlsson (2006) att den konserverande diskursen är traditionell och 

tillbakablickande. Syftet med utbildningen är att ge eleverna en mer eller mindre given plats i 

samhället eller arbetslivet, de goda idealen är till exempel studiebegåvning och 

måluppfyllelse. I denna diskurs menar Carlsson (2006) att elever som inte når upp till dessa 

ideal tillskrivs olika brister och därmed framställs som passiva medborgare som placeras långt 

ner i hierarkin och därtill ges ett medborgarskap med mindre inflytande. Enligt Carlsson 

(2006) leder detta till ett medborgarskap utan omfattande deltagande i det offentliga rummet.

Den kommunikativa diskursen är till skillnad från den konserverande inte målinriktad, utan 

fokuserar mer på förståelse. Carlsson (2006) skriver att kunskapssynen är relationell vilket 

innebär att eleven som individ inte ensam bär potential eller svårigheter. Samråd, likvärdighet 

och ömsesidighet sätts i centrum och utbildningens syfte blir att skapa möjligheter till 

delaktighet och kommunikation. Vidare menar Carlsson (2006) att fokus inte ligger vid 

elevernas brister, istället hävdas det att alla elever är kompetenta på olika sätt. Men i likhet 

med den konserverande diskursen används termer som beskriver vad eleverna inte är, 
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skillnaden ligger dock i det faktum att lärarna inom den kommunikativa diskursen gör detta i 

ett avståndstagande syfte då det exempelvis talas om att en elev inte är svag. Medborgarskapet 

inom denna diskurs associeras alltså med färre givna antaganden och begreppet deliberation 

utgör ett ledord. Till skillnad från i den konserverande diskursen leder medborgarskapet till 

ökat deltagande i det offentliga rummet.

Carlssons (2006) tredje diskurs är den marknadsorienterade som har en stark relation till 

arbetslivets företag och branscher. Diskursen innehåller dock två strömningar, den 

näringslivsinriktade och den arbetslivsinriktade. Inom den näringslivsinriktade strömningen är 

undervisningen till för att erbjuda eleverna karriärmöjligheter, målet är att nå en hög social 

position genom att vara framgångsrik. Eleverna ska rankas högt i samhället genom inflytande 

i näringslivet, deras roll som medborgare blir alltså att aktivt delta i det offentliga rummet. 

Den arbetslivsinriktade strömningen ser istället utbildning som ett medel att skapa eftertraktad 

arbetskraft. Enligt Carlsson (2006) delas eleverna in i kategorier och de elever som på något 

sätt inte räcker till ses som avvikande. De förväntas inte spela någon större roll i det offentliga 

rummet på grund av sina brister utan utgör istället god arbets- och konsumtionskraft. 

Den sista diskursen som Carlsson (2006) presenterar i sin avhandling är den beskyddande

inom vilken lärarnas eget arbete sätts i centrum. Som namnet antyder vill lärarna skydda sina 

elever då de anses vara i behov av stark handledning på grund av den personliga problematik 

de tillskrivs genom begrepp som exempelvis passivitet, hjälplöshet eller oförmåga. Syftet med 

undervisningen blir alltså att undvika marginalisering och lärarens uppgift blir att tillgodose 

omsorg för utsatta ungdomar vilket leder till en starkt vägledande och dominerande 

pedagogik. Vidare menar Carlsson (2006) att det kan verka som att diskursen involverar ett 

deliberativt demokratiideal där humanitet och solidaritet sätts i centrum vilket skulle kunna 

leda eleverna in i det offentliga rummet. Carlsson (2006) menar dock att det egentliga utfallet 

är annorlunda, eleverna löper snarare risk att hindras av lärarnas goda intentioner. Om de får 

för mycket vägledning och omsorg ges eleverna ingen möjlighet att utveckla den egna

förmågan att delta och ta initiativ, medborgarrollen innebär således att deras delaktighet i det 

offentliga rummet minskar.
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3. Metodologiska överväganden

När det väl fastställts att det var en undersökning kring lärares språkbruk som uppsatsen

skulle utgöras av ansåg vi det naturligt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer som 

tillvägagångssätt för att samla in det empiriska materialet. Vår teoretiska ansats är dock 

diskursanalytisk men vad det innebär samt hur det kan användas för att tolka materialet från 

en kvalitativ intervju återkommer vi till lite längre fram i texten. 

3.1 Kvalitativ forskningsintervju som tillvägagångssätt

Vad innebär då en kvalitativ forskningsintervju? Steinar Kvale (1997) förordar just detta 

tillvägagångssätt och menar att det är en intervjuform som når bäst resultat genom en 

halvstrukturerad form eftersom forskaren strävar efter att få ta del av intervjupersonens 

uppfattning av ett visst ämne eller fenomen. Annika Eliasson (2010) beskriver i sin tur den 

halvstrukturerade intervjutekniken som ett arbetssätt där forskaren kan gå på djupet genom att 

använda sig av frågor vilka fungerar mer som en guide genom intervjun istället för ett i detalj 

genomarbetat intervjuformulär. Utifrån detta har undersökningens intervjufrågor formulerats, 

de är färre och av djupare karaktär vilket torde innebära att de är av ett kvalitativt slag. Andra 

indikationer på en kvalitativ studie är enligt Pål Repstad (2007) att antalet intervjupersoner 

(eller texter för all del) är begränsat för att få en djupare insikt snarare än att erhålla den bredd 

av kunskap som exempelvis enkätfrågor i en kvantitativ undersökning medför. Även detta är i 

linje med denna undersökning då ett färre antal lärare har intervjuats istället för att flertalet 

respondenter har uppmanats att besvara utskickade frågeformulär.

Vidare framhåller Kvale (1997) att den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform är att 

försöka tolka och förstå meningsfulla fenomen och relationer. Detta skiljer sig möjligtvis från 

vår diskursanalytiska ansats, men vi ämnar nu förklara varför vi ändå valt att använda detta 

tillvägagångssätt vid insamlandet av det empiriska materialet. Inom diskursanalys genomförs

vanligtvis inte en analys utifrån intervjuer, det är istället texter som brukar utgöra materialet 

för undersökningen. Eftersom det för vår undersökning var ont om användbara texter har vi 

istället valt att genom intervjuer samla in eget material. Dessa intervjuer har vi transkriberat

från talat språk till konkreta texter och det är utifrån dessa texters helhet som analysen har 

genomförts.
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Den kvalitativa forskningsintervjun kan enligt Repstad (2007) ha starka hermeneutiska inslag, 

något vi måste förhålla oss till i vår undersökning. Diskursanalys och hermeneutik är två olika 

teorier som inte med lätthet går att förena med varandra. Till exempel fokuserar 

diskursanalytiska undersökningar enligt Göran Bergström och Kristina Boréus (2005) inte på 

enskilda aktörer, Nils Gilje och Harald Grimen (2007) menar dock att just aktören är central 

för hermeneutiken. Vi kan inte helt bortse från hermeneutiken i vår uppsats eftersom vi valt 

att göra kvalitativa intervjuer, däremot är det viktigt för oss att framhålla att hermeneutik inte 

är vår vetenskapsteoretiska ansats utan ett förhållningssätt vi använder oss av vid insamlandet 

av empiri. 

Enligt Gilje & Grimen (2007) måste en forskare vara medveten om sin förförståelse för att 

studien ska behålla sin objektivitet, något vi tagit hänsyn till under våra intervjuer. Även 

Bergström & Boréus (2005) som utgår från en diskursanalytisk teori menar att forskaren inte

kan komma tomhänt till en tolkningssituation. De aspekter av förförståelsen vi tagit i 

beaktande inför våra intervjuer är framför allt de huvudkomponenter som Gilje & Grimen 

(2007) presenterar. Först och främst är språkbruket en del av människors förförståelse, det 

språk som används vittnar helt enkelt om synen på och förståelsen för omvärlden. Vidare 

ingår även de påståenden om världen som individen tar för att vara sanna. Eftersom att 

människor i sin tolkning av omvärlden utgår från dessa föreställningar påverkar de självklart 

hur olika fenomen och problemställningar uppfattas. Till sist skriver Gilje & Grimen (2007) 

att personliga erfarenheter är en komponent som hör till förförståelsen, vilket innebär att

världen tolkas utifrån de erfarenheter som individer själva har. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara att personer som är nyktra alkoholister förmodligen har ett annorlunda förhållande 

till begreppet alkohol än de som saknar denna erfarenhet. Dessa olika delar i en persons 

förförståelse genererar enligt Gilje & Grimen (2007) tillsammans en holistisk världsbild 

genom vilken en person kan orientera sig i sin omvärld. Hur passar då denna förförståelse in i 

en diskursanalytisk uppsats? Som vi skrev tidigare i texten kan vi inte helt bortse från detta 

och ett exempel där vi fått använda vår förförståelse var i utformandet av intervjufrågorna. 

Om vi helt hade bortsett från vår förförståelse hade det nämligen varit omöjligt att formulera 

användbara frågor till undersökningen. 



15

3.1.1 Forskningsetiska principer

Utöver det faktum att uppsatsinnehållet måste förhållas till metodologiska ställningstaganden 

bör forskaren, åtminstone när det gäller genomförandet av intervjuer, även ta hänsyn till de 

etiska regler som är gällande. Repstad (2007) presenterar fyra forskningsetiska principer och 

vi ämnar nedan återge dessa kortfattat för att sedan beskriva vilken betydelse de haft för 

denna undersökning. Den första principen som Repstad (2007) anser vara viktig är 

information, det vill säga att intervjupersoner eller övriga som deltar i forskningsprojektet ska 

vara bekanta med syftet och de moment som ingår i undersökningen. I och med detta blir även

respondenternas samtycke av stor vikt då intervjupersonerna måste vara medvetna om att 

deras medverkan är frivillig och att de när helst de vill kan avbryta samarbetet. Vidare 

framhåller Repstad (2007) att etikreglerna även innefattar konfidentialitet vilket innebär att

forskare ska behandla uppgifter kring personer som deltar i projektet med försiktighet, samt 

att materialet som samlats in ska bevaras på en skyddad plats. Till sist menar Repstad (2007) 

att materialet enbart får nyttjas för det forskningsändamål som intervjupersonerna gått med 

på. 

Hur har vi då rent konkret förhållit oss till dessa regler i vår undersökning? Först och främst 

har vi tagit delen om information på största allvar. Respondenterna har löpande informerats 

angående undersökningens syfte samt vilka övergripande teman som intervjufrågorna 

behandlar. Som Bilaga 1 i uppsatsen finns det informationsbrev som skickades ut till 

intervjupersonerna innan själva intervjutillfället. Vidare har vi behandlat materialet som vi 

samlat in med aktning och inte låtit det framgå någonstans vem som sagt vad eller någon 

annan avslöjande information. Utöver detta kan det sägas att vi under arbetets gång haft dessa 

regler i bakhuvudet och att de varit bra att luta sig mot när vi stött på tillfällen då vi varit 

osäkra på vilka riktlinjer som gäller. 

3.1.2 Urval och genomförande

Innan vi genomförde intervjuerna gjordes en pilotundersökning för att utvärdera 

tillvägagångssättet. Undersökningen visade att de intervjufrågor som förberetts hade en alltför 

tydlig och rigid struktur vilket enligt Eliasson (2010) inte är passande för en halvstrukturerad 

kvalitativ forskningsintervju. Detta ledde oss till att formulera mer tematiska frågeställningar 

efterföljt av eventuella följdfrågor som öppnade för reflexiva svar där intervjupersonerna fick 

större möjlighet att själva tolka och uttrycka sina egna uppfattningar kring de fenomen vi 
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samtalade om. När detta arbete var färdigställt påbörjades sökandet efter respondenter. Det 

tedde sig naturligt att kontakta ledningsgrupper och rektorer på olika skolor och därigenom få 

tips om lärare som skulle kunna vara villiga att delta. Denna metod kan liknas vid något som 

Repstad (2007) kallar för en snöbollsprincip vilken går ut på att forskaren rekommenderas 

möjliga respondenter av de personer som från början kontaktats. Resultatet av detta var 

kanske inte fullt tillfredsställande och därför bokades även ett informationsmöte på en skola 

där vi fick berätta om uppsatsen och vad intervjuerna skulle behandla för att sedan låta de 

intresserade lärarna kontakta oss. 

Båda dessa tillvägagångssätt resulterade i att fyra intervjuer bokades in med lärare från olika 

skolor. Dessa lärare undervisade i kärn- eller karaktärsämnen och deras undervisningsgrupper 

utgjordes antingen av döva eller hörselskadade (och i vissa fall även språkstörda) elever. Tre 

av intervjuerna genomfördes på de olika skolorna och en gjordes via e-post eftersom tidsbrist

gjorde det omöjligt för oss att hinna träffas. Detta borde dock inte påverka validiteten i 

undersökningen då intervjun gick till på så sätt att vi först skickade frågorna som 

intervjupersonen fick svara på för att sedan utforma följdfrågor utifrån de svar som läraren 

gav, denna intervju utfördes således på ett sätt som var snarlikt de övriga. Utöver detta kan

lösningen att genomföra intervjun via e-post ses som relevant då vi inte delar samma 

modersmål som respondenten i fråga men har svenskan som gemensamt skriftspråk, detta

torde minimera missförstånd som kan uppstå vid formuleringen av frågorna. De tre övriga 

intervjuerna pågick i cirka 30 minuter vardera och vi använde ljudupptagning för att sedan 

kunna transkribera intervjuerna på ett korrekt sätt. Som vi nämner tidigare i texten har vi 

transkriberat dessa intervjuer och därefter behandlat dem som texter i linje med en 

diskursanalytisk metod. Detta innebär att vi för att skapa en helhet i översättningen från 

talspråk till text inte har tagit hänsyn till saker som intervjupersonernas (eller våra egna) 

pauser, skratt eller övriga ljud som saknar relevans i sammanhanget.

3.2 Diskursanalys i teori och praktik

I den syftesformulering som presenterades inledningsvis i uppsatsen poängterade vi att det är 

lärares talhandlingar och språkbruk som utgör det centrala analysobjektet i undersökningen. 

Hur vi rent konkret ämnar gå till väga för att genomföra analysen presenteras därför nedan i 

termer av diskursanalytisk teori- och metodlära. Det diskursanalytiska fältet kan kanske bäst 

liknas vid en mosaik av olika begrepp och tolkningar men för enkelhetens skull kan det vara 
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lämpligt att definiera diskursanalysen på ett sådant sätt som de flesta teoretiker skulle kunna 

förlika sig med. Enligt Bergström & Boréus (2005) kan en diskurs betraktas som en social 

praktik inom vilken interagerade människor med hjälp av språket konstituerar olika fenomen. 

En liknande definition ges även av Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips (2000) 

som hävdar att en diskurs generellt kan uppfattas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller delar av världen)” (s 7). 

Denna generella definition av diskurser för oss dock föga närmare bearbetningen av 

materialet, det är istället tydligt att vi måste specificera vilken variant av diskursanalys som vi 

ämnar tillämpa. Vi kommer framför allt att använda oss av den vetenskapliga tradition som 

Bergström & Boréus (2005) benämner som anglosaxisk diskursteori vars förgrundsgestalter 

utgörs av de båda teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. I och med detta 

angreppssätt följer dock en uppsättning grundläggande förhållningssätt till människan, språket 

och omvärlden i största allmänhet. Enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) medför denna 

specifika diskursteori för det första en särskild syn på språkets funktion. Språket betraktas inte 

som en spegel vilken enbart reflekterar eller återger en på förhand bestämd och objektiv 

verklighet, det är snarare så att språket aktivt bidrar till att skapa omvärlden. Inom denna 

diskursteori är det alltså legio att hävda att allt är språk och att diskurser är fullständigt 

konstituerande av vår omgivning oavsett om vi exemplifierar människans sociala praktiker 

som konkreta texter och talhandlingar eller som mer abstrakta fenomen så som 

samhällsinstitutioner och marknadsekonomi. Winther Jörgensen & Phillips (2000) påpekar 

dock att detta inte betyder att den fysiska världen inte existerar utan snarare att den får sin 

innebörd först när vi människor talar om den och därmed sätter in den i ett språkligt 

sammanhang. För att illustrera detta i förhållande till den undersökning som vi vill genomföra 

kan vi hävda att eleven, det vill säga den unga människa som nästan varje dag befinner sig i 

skolan, existerar fysiskt hur vi än vrider och vänder på henne men att hon ges mening och en 

identitet först när vi talar om, med eller för henne.

Winther Jörgensen & Phillips (2000) menar vidare att anglosaxiska diskursteoretiker gärna 

betonar språkets instabilitet och benägenhet till förändring, något som inte minst kommer till 

uttryck genom att innebörden av ett visst ord varierar beroende på vilka sociala, kulturella och 

historiska kontexter som det omges av. Ord och begrepp ges sin mening genom att helt enkelt 

skilja sig från varandra men eftersom sociala fenomen inom denna diskursteori aldrig 

betraktas som färdigkonstruerade råder det en konstant språklig strid om vilken definition av 
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ett fenomen som ska accepteras som dominerande och konventionell. De begrepp och 

fenomen som är särkilt öppna för olika diskursers tolkningar benämns inom den anglosaxiska 

diskursteorin som flytande signifikanter. Med detta som utgångspunkt kan en diskurs närmast 

liknas vid en temporär låsning av språkets betydelse som har uppstått tack vare att andra 

möjliga tolkningar har uteslutits. I detta sammanhang är det dock av största vikt att vi betonar 

ordet ’temporär’. Winther Jörgensen & Phillips (2000) menar nämligen att ingen diskurs är 

total eftersom dessa konstant omformas i kontakten med andra alternativa diskurser. Det 

faktum att innebörden av ett visst begrepp idag uppfattas som en självklarhet hindrar det inte 

från att någon gång i framtiden utmanas av en alternativ diskurs som erbjuder ett annorlunda 

sätt att uppfatta och tala om fenomenet ifråga. 

Målet för den diskursanalytiske forskaren blir alltså enligt Winther Jörgensen & Phillips 

(2000) inte att värdera olika utsagor som riktiga eller felaktiga uppfattningar utan snarare att 

kartlägga mönster i det talade eller skrivna språket för att sedan kunna sortera in 

uppfattningarna i olika diskurser. Efter att dessa diskurser har klarlagts av forskaren kan det 

vara lämpligt att följa upp dem med att diskutera vilka eventuella konsekvenser som skilda 

diskursiva framställningar av verkligheten för med sig, detta är dock inte samma sak som att 

värdera talhandlingarna.

Varför har vi då valt att i huvudsak luta oss mot den diskursteori som Laclau och Mouffe har 

utvecklat, eller annorlunda uttryckt; vad är det i deras teoribygge som vi betraktar som särskilt 

intressant och relevant för undersökningen? Det är framför allt deras teorier kring hur 

forskaren med hjälp av diskursanalytiska metoder kan utkristallisera konstituerandet av olika 

identiteter som fångat vår uppmärksamhet. Enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) 

medför nämligen talet om en annan människa att personen förknippas med en viss identitet 

som innehåller en uppsättning av förväntningar på individens agerande. Inom diskursanalytisk 

forskning talas det dock vanligtvis om detta förhållande i termer av subjekt och 

subjektspositionering. Personen (eller personerna) som det talas om utgör i detta sammanhang 

själva subjektet medan hur det faktiskt talas om subjektet inom en viss diskurs tillhandahåller 

dess positionering. Kortfattat kan det alltså hävdas att en diskurs och dess 

subjektspositionering ger handlingsanvisningar som subjektet måste följa om han eller hon 

vill leva upp till en viss identitet. 
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Winther Jörgensen & Phillips (2000) menar dock att subjektet inte är begränsad till endast en 

diskurs utan förekommer i flera olika vilka alla erbjuder subjektet olika positioner att 

identifiera sig med. Hur kommer det sig då att ett subjekt är mottagligt för flera 

positioneringar som erbjuds av olika konkurrerande diskurser? Winther Jörgensen & Phillips 

(2000) hävdar att subjektet i grund och botten är splittrat och därmed konstant försöker hitta 

något att identifiera sig med för att på så vis bli fullständigt igen. Det är just detta ’något’ som 

diskurserna genom sina olika subjektspositioner erbjuder. Inom kontexten för denna uppsats 

är det naturligtvis eleverna som utgör subjekten medan lärarnas tal erbjuder dem olika 

subjektspositioner inom skilda diskurser och därmed också alternativa medborgaridentiteter 

vilka ungdomarna kan identifiera sig med. 

Det är dock inte alla aspekter och begrepp av den anglosaxiska diskursteorin som vi kommer 

använda oss av lika grundligt och ingående som teorierna om subjektspositionering. Två av de 

aspekter som inte kommer ges särskilt stort utrymme i denna undersökning är begreppen 

antagonism och hegemoni, vilka enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) främst används 

för att illustrera de inbördes förhållanden som råder mellan olika diskurser. Bakgrunden till 

dessa båda begrepp står att finna i språkets benägenhet till förändring som medför att olika 

diskurser kämpar om att få låsa fast sin definition av ett fenomen eller att just sin 

subjektsposition ska accepteras som konventionell för individen att identifiera sig med. Enligt 

Winther Jörgensen & Phillips (2000) råder det till exempel antagonism mellan diskurser när 

två olika subjektspositioner inte är förenliga med varandra, det vill säga att de hindrar 

subjektet från att till fullo leva upp till det ena eller andra förväntade agerandet. Genom en så 

kallad hegemonisk intervention upprättas dock den diskursiva entydigheten i ett specifikt 

begrepp i sådan hög grad att just denna definition betraktas som objektiv och därmed kan 

antagonismen elimineras. I de fall där en diskurs har uppnått en hegemonisk ställning brukar 

dess subjektsposition benämnas som överdeterminerad, det vill säga att andra möjligheter har 

uteslutits och att endast den dominerande framstår som konventionell och naturaliserad. 

Det är rimligt att påstå att vi bortser från en central del av den anglosaxiska diskursteorin men 

samtidigt poängterar såväl Winther Jörgensen & Phillips (2000) som Bergström & Boréus 

(2005) att forskaren som tillämpar ett diskursanalytiskt angreppssätt måste begränsa sig 

utifrån sin undersöknings syftesformulering och frågeställningar. Utifrån vår 

syftesformulering framgår det att vi främst är intresserade av att analysera diskurserna samt 

diskutera konsekvenserna av dem snarare än att fokusera på de olika diskursernas inbördes 



20

relationer och därmed tycker vi oss ha motiverat varför vi inte valt att inkludera begreppen 

antagonism och hegemoni i någon större utsträckning. Därutöver är undersökningens material 

så pass begränsat att vi inte tycker oss kunna grunda några antaganden om vilken diskurs som 

eventuellt skulle inta en hegemonisk position. Ett försök att dra sådana slutsatser skulle 

troligtvis innebära att vi löper en risk att läsa in för mycket i ett för litet material vilket i sin 

tur medför att själva resultatet skulle bli bräckligt och dåligt underbyggt. Sammanfattningsvis 

vill vi alltså påstå att materialet vi samlat in är tillräckligt stort för att forma ett antal olika 

diskurser men inte tillräckligt omfattande för att kunna placera dem i någon inbördes ordning.

3.2.1 Diskursanalytiska verktyg

När vi nu har belyst de mer teoretiska utgångspunkterna inom uppsatsens diskursanalytiska 

angreppssätt kan det vara på sin plats att förklara vilka konkreta verktyg som vi ämnar 

använda för att klarlägga dessa diskurser och deras respektive subjektspositioner. Winther 

Jörgensen & Phillips (2000) förordar användandet av så kallade nodalpunkter och 

ekvivalenskedjor i arbetet med att forma olika diskurser. En nodalpunkt kan bäst definieras 

som ett särskilt betydelsefullt begrepp kring vilket alla andra ord och uttryck inom en given 

diskurs får sin innebörd. I undersökningar som fokuserar på subjektspositioner och 

konstituerandet av identiteter är det dock vanligt att dessa nodalpunkter benämns i termer av 

mästersignifikanter. Om mästersignifikanterna bäst kan beskrivas som diskursernas kärnor 

utgör dess ekvivalenskedjor, enligt Bergström & Boréus (2005), snarare ett system av olika 

distinktioner. Winther Jörgensen & Phillips (2000) pekar på hur dessa kedjor således etablerar 

en identitet i relation till något som det innefattar respektive något som det absolut inte kan 

liknas vid. Forskaren måste helt enkelt försöka utreda vilka positiva respektive negativa 

associationer som kopplas till mästersignifikanten i fråga. 
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Figur 3. Ovanstående modell syftar till att schematiskt illustrera hur förhållandet mellan mästersignifikanten 

och ekvivalenskedjans möjliga länkar ser ut. Beståndsdelarna som presenteras ovan ingår i varierande 

utsträckning i analysen av de transkriberade intervjuerna. Modellen är sammanställd utifrån Winther Jörgensen 

& Phillips (2000) resonemang men anpassad i förhållande till denna specifika undersökning.

I arbetet med att analysera de transkriberade intervjuerna ställs således vad lärarna likställer 

respektive kontrasterar elevernas medborgarskap med i fokus. Undersökningen ämnar alltså 

med andra ord se vilka positiva och negativa associationer till elevernas medborgarskap som 

framträder i och med lärarnas språkbruk. Som modellen ovan visar kan detta exempelvis 

handla om vilka teoretiska kunskaper eller praktiska färdigheter som betraktas som essentiella 

för elevens medborgarskap respektive vad som anses vara oanvändbart vetande. Ytterligare 

ett exempel utgörs av huruvida eleverna beskrivs som passiva eller aktiva medborgare i 

förhållande till sitt funktionshinder. Diskursernas olika mästersignifikanter avgör helt enkelt 

hur ekvivalenskedjornas länkar närmare kan preciseras, definieras och ges konkreta

betydelser. 

Sist men inte minst vill vi beskriva och bemöta en vanlig kritik som riktas mot

diskursanalytiska undersökningar. Enligt Bergström & Boréus (2005) brukar nämligen just 

detta angreppsätt kritiseras för att det inte är tillräckligt tydligt i att förklara hur forskaren 

grundar sina slutsatser. Bergström & Boréus (2005) menar att denna kritik kan undvikas 

samtidigt som undersökningens reliabilitet ökar genom flitigt användande av citat och referat 

från källmaterialet. För att göra undersökningen transparent för läsaren är detta en aspekt som 

Mästersignifikant 
(nodalpunkt)

Nödvändiga och icke 
nödvändiga kunskaper och 
färdigheter för elevens 
medborgarskap

Hur eleven betraktas 
respektive inte betraktas i 
förhållande till sitt 
funktionshinder

Vilken typ av samhälle som 
eleven kommer att möta och 
hur denne bidrar till samt 
deltar i det gemensamma

Hur förhållandet mellan 
läraren och eleven ser ut eller 
bör se ut
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vi låtit vara vägledande i utformningen av själva analysen. Efter att de olika diskurserna 

formulerats avser vi sätta resultatet i relation till de idealtyper och diskurser som Fredäng 

(2003) respektive Carlsson (2006) presenterat och därmed diskutera vilka eventuella 

konsekvenser som de olika subjektspositionerna för med sig. För tydlighetens skull ämnar vi 

alltså inte i det nästkommande kapitlet löpande referera till den tidigare forskningen. Trots att

diskursanalytiska undersökningar generellt inte involverar frågor om orsak och verkan anser 

vi det intressant att vidga den kommande diskussionen genom att försöka sätta lärarnas 

talhandlingar i relation till två av Englunds (2005) utbildningskonceptioner. 

4. Diskursiva analyser och undersökningens resultat

Innan själva resultatet redovisas kan det vara lämpligt att inleda denna del av uppsatsen med 

att kortfattat motivera hur och varför vi har valt att strukturera detta avsnitt på ett visst sätt. 

Istället för att redovisa texterna i sin helhet och därefter analysera dem var för sig har vi valt 

att utgå från de fyra diskurser som vi tycker oss kunna formulera utifrån det empiriska 

materialet. I denna del av uppsatsen kommer vi därmed parallellt redovisa stora delar av det 

empiriska materialet samtidigt som vi illustrerar hur vi med hjälp av vår metod har analyserat 

stoffet. Vi menar att totalt fyra olika diskurser utgör själva kärnan i undersökningens resultat 

och nedan ämnar vi således redovisa vilka dessa är samt hur vi har kommit fram till detta 

konstaterande. Varför har vi då valt att strukturera analysen och redovisningen av resultatet på 

detta sätt? För det första är det vår förhoppning att undersökningens resultat ska framstå som 

tydligt och logiskt för läsaren genom att kontinuerligt visa hur vi har resonerat i analysen av 

materialet. För det andra innebär ett diskursanalytiskt angreppssätt att forskaren bortser från 

själva aktörerna, det är ju inte de individuella lärarna som ska analyseras utan snarare de 

mönster som förekommer i deras gemensamma språkbruk. Hade vi prioriterat ett 

aktörsperspektiv hade det möjligtvis varit mer motiverat att ta avstamp i de individuella 

intervjuerna istället för de fyra diskurserna som förekommer. Det är i detta sammanhang 

centralt att poängtera att så gott som alla respondenterna rör sig inom alla diskurser (om än i 

olika utsträckning) och att vi utifrån detta har valt att redovisa de citat som bäst illustrerar de 

övergripande mönster som vi tycker oss kunna utläsa ur det empiriska materialet. I citaten ur 

det empiriska materialet betecknas vi som intervjupersoner (I) och lärarna (L) har tilldelats en 

siffra mellan 1-4 utan kronologisk koppling till när intervjuerna genomfördes.
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4.1 Kunskapsdiskursen

Under tiden empirin samlades in genom intervjuer med gymnasielärarna i fråga talade de vid 

ett antal tillfällen om vikten av att ge eleverna kunskap, i flera avseenden gjorde de detta även 

i förhållande till att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Kring 

nodalpunkten eller mästersignifikanten kunskap formades lärarnas syn på vad eleverna 

behöver utrustas med för att med framgång klara sig i samhället. Nedan ämnar vi presentera 

ett antal citat som visar vilken typ av kunskap som lärarna avser, för att sedan utifrån detta

förklara hur det påverkar deras syn på sin egen roll i konstituerandet av eleverna som 

samhällsmedborgare. 

I: Jag förstår precis. Vad är då din, alltså om du skulle säga din främsta uppgift som lärare om du 

skulle välja en om man säger så?

L2: Ja, jag ser nog min främsta uppgift det är, tror jag, att de elever som jag träffar att de ska få så 

mycket kunskap att de kan fungera bra i det här samhället. Som, som det står, som goda 

samhällsmedborgare…

I: Vilka kunskaper är det?

L2: Ja det är kunskap... Det handlar väldigt mycket om kunskaper tror jag, att förstå den värld man 

lever i, alltså omvärldskunskaper. Att förstå hur saker och ting hänger ihop. Och förstå att jag själv 

är en del i den här, i samhället. Jag bidrar i det här samhället, jag är ju en del som bidrar i den här 

samhället precis som alla andra. Och att se vem jag är i den här stora, så är min tanke. 

[…]

L3: En positiv framtidssyn och att förstå att det går att lösa problemen om man… om man lyssnar 

och lär sig om hur naturen och samhället fungerar […] Det är ju otroligt viktigt att lära sig och 

förstå hur samhället utvecklas och förändras och vad som kommer hända med oss i framtiden, att 

vi måste verkligen ta tag i det här innan det försvinner.

De kunskaper som lärarna lägger extra vikt vid är alltså någon form av omvärldskunskap och 

att veta hur man på bästa sätt kan lösa problem som samhället i stort ställs inför. Men det är 

även vikten av kunskap gällande normer och regler samt vilka rättigheter och skyldigheter en 

medborgare har som lärarna genom sina talhandlingar betonar.
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I: […] Vad innebär det för dig att fostra hörselskadade och, i ditt fall, språkstörda elever till 

demokratiska samhällsmedborgare? […] Vad tycker ni att ni bidrar med ur den aspekten om man 

säger så? 

L1: Ja, men vi pratar ju mycket med dem om att de ska respektera varandra och så… Vi har 

väldigt lite mobbing och sådana saker. Man får respektera att folk är olika och att man är 

annorlunda, och det tycker jag att vi lyckas bra med för det är aldrig några bråk eller nåt sånt […]

I: Det skulle man kunna säga handla om några slags normer och värderingar som jag förstår det i 

alla fall…

L1: Ja precis. 

[…]

I: Ja, jag förstår... Men du var inne litegrann och pratade om samhällsmedborgare och sådär 

tidigare, vad innebär det för dig att fostra döva och hörselskadade elever till just 

samhällsmedborgare?

L2: Ja att, att man förstår vilka rättigheter och vilka skyldigheter man har som medborgare i ett 

samhälle […]

Genom sina talhandlingar visar lärarna alltså att de förknippar läroplanens uppdrag att fostra 

demokratiska samhällsmedborgare med att ge dem kunskap om samhället och de regler som 

gäller däri. De menar alltså inte att utbildningens främsta syfte är att exempelvis forma 

eleverna till arbetskraft, utan snarare att de ska bli medvetna individer som förstår och kan 

reflektera kring sin egen (och samhällets) situation. Utifrån detta ämnar vi nu beskriva två 

länkar i den ekvivalenskedja som diskursen består av; lärarens roll samt synen på elevens 

funktionshinder. Resultaten vi ovan har presenterat leder till att lärarna inom 

kunskapsdiskursen tilldelar sig själva en roll som förmedlare av just kunskap. Denna länk i 

ekvivalenskedjan vittnar om att lärarna anser sig sitta inne med de kunskaper och 

erfarenheter som eleverna behöver, detta antingen i egenskap av att vara just lärare med 

korrekt utbildning eller att de delar erfarenheter med eleverna och därmed kan fungera som 

förebilder.

I: Vad skulle du säga är din främsta uppgift som lärare?
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L3: Ja, det är ju att vara en pedagog och en vuxen förebild på många sätt för de här eleverna. Det 

måste man ju säga att man är på något sätt. Och jag har ju alltid tyckt att det är kul med ungdomar, 

jag tycker det är roligt att undervisa och berätta saker för dem från mina erfarenheter och ju äldre 

man blir ju roligare blir det faktiskt att vara lärare på det sättet för man har ju mer att, man har ju 

upplevt mer och varit med om mer i livet liksom, man blir erfaren som det heter och det har man 

ju nytta av i undervisningen av i pedagogik.

[…]

I: Vad ser du som din främsta uppgift som lärare?

L4: Det beror på flera skilda faktorer, men framförallt ser jag mig själv som en guide som leder 

eleverna till kunskaperna de behöver. […] Det handlar mycket om att eleverna då är helt medvetna 

om att läraren själv har exakt samma erfarenheter som dem, kanske till och med fler erfarenheter, 

och kan därför på mera konkreta sätt ge tydliga exempel […]

[…]

L3: […] när det gäller rena kunskapsgrejer går ju eleverna i skolan för att lära sig saker och det 

faller ju som en orimlighet att de har kunskaper som inte jag har. […] i kunskap om 

samhällskunskap och historia är det klart jag besitter dem på något sätt och det är ju min uppgift 

att förmedla dem till eleverna och där kan det ju aldrig vara något snack om någon slags demokrati 

som går ut på att de ska lära mig, att det ska vara tvärtom i relationen. Jag är ju läraren […]

Den andra och avslutande länken i ekvivalenskedjan behandlar som sagt synen på eleverna i 

förhållande till sitt funktionshinder. Det intressanta inom denna diskurs är det faktum att det 

inte läggs någon som helst vikt vid elevernas funktionshinder, något som i större utsträckning 

är fokus i de övriga diskurserna. Ett exempel på detta visar Lärare 4 när denne säger ”[…]

Att vara lärare på RGD innebär principiellt sett ingen skillnad mot att undervisa på det 

vanliga gymnasiet. Kraven, innehållet m.m. är detsamma, fast klasserna är mycket mindre”. 

Citaten nedan visar att det alltså inte görs någon skillnad överhuvudtaget mellan döva, 

hörselskadade och hörande elever utan att innehåll, krav och liknande är samma för alla. 

I: Men anpassar du innehållet eller utformningen någonting utifrån elevernas funktionshinder eller 

tycker du att det är i princip samma sak som att du skulle undervisa hörande elever? 

L3: Nja, just när du menar demokratifostran, just det, om det skiljer sig… nä, det skiljer sig inte 

från hörselskadade och döva till hörande tycker jag. Det är ju samma principer, det handlar ju om 

människor […]
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[…]

I: Men du var inne lite på det här också att, att du inte tyckte att det var någon skillnad med att 

undervisa döva och hörande elever. […] Är det någonting extra som du tycker att de behöver 

kunna jämfört med en hörande elev?

L2: De måste ju kunna samma saker, men sen kanske man måste anpassa undervisningen utifrån 

vilka förkunskaper man har när man kommer. Jag måste ju försöka hitta eleven. Ja, men det spelar 

ju ingen roll om jag jobbar med döva eller hörselskadade, jag måste ju hitta eleven där den finns. 

Och så får man ju liksom anpassa det efter det, det tror jag är den stora grejen, att se var finns du 

som elev? Var ligger dina kunskaper? Så det får inte bli för enkelt, det får inte bli för svårt, man 

måste liksom hitta den här kontakten. 

Sammanfattningsvis har vi ovan presenterat citat som visar att lärarna inom denna diskurs 

likställer medborgarfostran med kunskap om demokrati och demokratiska värderingar. 

Lärarnas roll i sammanhanget blir att fungera som en vägledare till just kunskap. Det är alltså

läraren som sitter inne med det som är nödvändigt att veta och därmed skulle det kunna 

hävdas att eleverna blir mottagare av demokrati. Elevens subjektsposition i sammanhanget 

blir alltså, ur lärarnas perspektiv, likställd med en medveten samhällsmedborgare och det 

förväntade handlingsmönstret blir att de tar emot lärarens förmedling av demokratiska 

värderingar för att sedan gå ut i samhället som allmänbildade och reflexiva medborgare. Det 

talas ingenting om att eleverna aktivt ska använda dessa kunskaper på exempelvis en politisk 

nivå utan eleverna konstitueras inom denna diskurs som samhällsmedborgare vilka är öppna 

för att ta emot kunskap om demokrati. Detta torde enligt lärarna leda till att eleverna får en 

positiv framtidssyn fylld med nyfikenhet på omvärlden. 

4.2 Ansvarsdiskursen

Om den föregående diskursen kan sägas fokusera på elevernas kunskap om exempelvis sina 

rättigheter och skyldigheter vill vi hävda att denna diskurs snarare kretsar kring elevernas 

agerande utifrån dessa rättigheter och skyldigheter. Det kan hävdas att innehavandet av 

kunskap om något respektive agerandet utifrån detta enbart är två sidor av samma mynt och 

kritiken kanske kan vara befogad men likväl tycker vi oss se flera distinktioner i 

talhandlingarna vilket medför nödvändigheten av att nedan illustrera skillnaderna mellan de 

båda diskurserna. I ett försök att fånga dessa talhandlingar inom ramen för den 
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diskursanalytiska modellen finner vi det lämpligt att utse begreppet ansvar som nodalpunkt 

vilket innebär att mästersignifikanten för elevens identitet bäst kan beskrivas som 

ansvarskänsla. Som citatet nedan visar utesluter talhandlingarna således att någon annan än 

eleven själv förväntas se till att samhället och elevens egen livssituation utvecklas i en positiv 

riktning: ”[…] försöker jag låta dem inse att de har både ansvar gentemot sitt samhälle, och att 

de även har möjligheterna att vara med och påverka” (L4). Detta ansvar som starkt förknippas 

med elevernas medborgarroll har flertalet bottnar. Som de nedanstående citaten antyder 

kommer eleverna i egenskap av medborgare inte enbart att ansvara för sin egen situation utan 

även för att förändra såväl samhälleliga normer samt bistå utvecklingen av döva och 

hörselskadades rättigheter ur ett internationellt perspektiv. 

Som den första länken i diskursens ekvivalenskedja medför detta specifika sätt att tala om 

elevernas medborgarskap en särskild syn på samhället. I citatet nedan framkommer det att 

teckenspråkiga elever till exempel har ett ansvar att informera hörande och därmed, som vi 

tolkar det, bjuda in dem till att förstå döva och hörselskadades situation och funktionshinder.

Samtidigt säger detta oss något om själva funktionshindret, nämligen att det betraktas som 

något positivt vilket i allra högsta grad kan tillföra mångfald och nya perspektiv på relevanta 

samhällsproblem. Samhället betraktas därmed inte heller som statiskt utan snarare som öppet 

för förändring, eller rent utav i behov av förändring i många aspekter. 

L4: […] Att tänka på att mycket som händer runt den döva/döve individen baseras på okunskap 

och bristande erfarenheter. I dövskolorna även på RGD lever de i en värld som är van vid deras 

behov. Utanför den världen är det annorlunda. Då gäller det även att tänka på det, och upplysa den 

ovana omgivningen om ens behov för att komma över hindren.

Lärarnas talhandlingar säger oss således även en hel del om hur eleverna förväntas bidra till 

samhället. Det medborgerliga deltagandet betraktas framför allt utifrån ett generellt politiskt 

och socialt perspektiv snarare än att likställas med ekonomisk medverkan i egenskap av 

framtida arbetskraft. Eleverna förväntas alltså bidra med åsikter och en vilja att förändra 

sociala normer samt att slå hål på fördomar om döva och hörselskadade. Ett av de 

nedanstående citaten exemplifierar hur detta kan kanaliseras inom organiserade former så som 

engagemang och aktivitet inom elevråd och olika dövföreningar. 

L3: […] sen har vi ju elevråd och sånt där och där är det ju elever som är aktiva och där får man ju 

försöka stödja dem i det arbetet att de tar för sig och vågar föra fram sina intressen gentemot 
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skolledningar och eventuellt lärare eller vad det nu kan vara för folk… om det är någonting som 

man inte tycker är bra.

[…]

L2: […] Och det kan jag väl också tycka ibland att... Jag tror att man behöver den döva… kulturen 

eller vad jag ska kalla den, därför i den kan man vila. Och man har varandra, och där har man ju 

också, använder man ju sina andra kunskaper i demokratifrågor och så vidare, man har ju en stark, 

vad ska jag säga, organisation, dövorganisation. Många är ju föreningsanslutna, man arbetar 

liksom för att förbättra sin egen situation i samhället i dövrörelsen.

Elevernas samhällsansvar beskrivs dock inte enbart i förhållande till deras egen situation eller 

ens den närmaste omgivningen utan även utifrån en internationell eller global infallsvinkel. 

En uppfattning om att svenska döva och hörselskadade är världsledande framträder, något 

som medför en skyldighet att dela med sig av sina framsteg till de människor i andra delar av 

världen som har samma funktionshinder. 

L2: […] Sverige ligger långt fram... Dövas utbildningsmöjligheter, synen på teckenspråk, synen på 

döva... Måste man ju ändå se att Sverige... Vi ligger oerhört långt fram internationellt. Och då 

kanske... Döva i Sverige också har ett ansvar mot andra tänker jag. Har ett ansvar att dela med sig 

av den här kunskapen som vi har och så långt som vi har nått i Sverige till andra länder som ligger 

långt, långt, långt efter så där tror jag många döva kan göra en jättestor insats internationellt som 

volontärer, åka ut och starta dövskolor… Arbeta för teckenspråkets höjda status […] Jag kan tycka 

att det finns, kanske ett ansvar för att dela med sig av den kunskap man har nått upp till.

Ännu en länk i diskursens ekvivalenskedja som får betydelse utifrån mästersignifikanten 

ansvarskänsla är lärarens syn på sin egen roll i undervisningen. I huvudsak vill vi hävda att 

förhållandet mellan läraren och eleven präglas av olika sätt att utveckla en förmåga till att ta 

eget ansvar. Inom denna diskurs avstår lärarna exempelvis från att vara alltför styrande i sin 

pedagogiska verksamhet: ”[…] och handlar det ju också mycket om att... Våga gå ut, och att 

man inte ”curlar”, det har vi ju mycket diskussion om det här med curling nu…” (L2). Vidare 

visar talhandlingarna på att lärarens yrkesroll likställs med att vara lyhörd samt ta till sig

elevernas synpunkter och därmed poängtera att deras åsikter kan påverka och medföra 

förändringar. 

I: Men är det så du vill att eleverna ska se på din roll som lärare, som en förebild tror jag du sa?
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L3: ja, men för att kommunikationen ska fungera måste det ju finnas någon slags förståelse och 

empati mellan oss i den här kommunikationen och kommunikation är ju det som läraryrket går ut 

på. Vi pratar med varandra hela tiden och då måste man på något sätt lyssna och förstå, att lyssna 

är väldigt viktigt som lärare och försöka förstå deras behov och hur de ser på det är med att vara 

skolelev […] Det är ju ett slags demokratiskt förhållningssätt att man hela tiden är öppen för 

elevernas synpunkter på saker och ting och tar till sig det, att prata med dem om hur de upplever 

undervisningen.

Vad utgör då diskursens subjektsposition och vilka uppsättningar av handlingsmönster 

erbjuds eleven att agera utifrån? Sammanfattningsvis vill vi hävda att eleven måste anamma 

ett ansvarsfullt förhållningssätt till sig själv och till sin omgivning om han eller hon till fullo 

vill leva upp till denna specifika variant av medborgaridentitet. I kontrast till den föregående 

diskursen förväntas eleven inte enbart vara en mottagare av kunskap och demokratiska 

normer utan snarare acceptera en medborgerlig skyldighet att aktivt förändra sin egen och 

andra människors livssituation till det bättre. Subjektspositionen och det förväntade 

handlingsmönstret bör även ställas i förhållande till elevernas funktionshinder. Det synes 

nämligen att eleverna just i egenskap av att vara teckenspråkiga måste visa framfötterna extra 

mycket samt vara drivande, aktiva och agerande medborgare i ett samhälle som behöver och 

kan förändras. I motsats till trygghetsdiskursen (som närmare presenteras nedan) är det alltså 

inte tillräckligt att dessa elevers medborgarskap likställs med att ta emot stöd och hjälp från 

lärarna.

4.3 Trygghetsdiskursen

Nodalpunkten inom den tredje diskursen är begreppet trygghet då lärarnas tal direkt eller 

indirekt utgår från detta. Lärarna talar om elevernas behov av trygghet och 

mästersignifikanten kan således formuleras på ett sådant sätt att eleven är trygghetssökande, 

vilket självklart får konsekvenser för hur vi kan förstå lärarnas syn på samhället, sina elever 

och sina egna yrkesroller. En inledande illustration av detta utgörs av citatet från vår 

undersökning som lyder: ”De ska även kunna ha förtroende för mig och känna sig trygga” 

(L4). Lärarnas tal och språkbruk vittnar även om att samhället håller på att utvecklas till något 

kallt och hårt som slår negativt mot den teckenspråkiga eleven, ett exempel på detta visas i 

citatet nedan. Det är viktigt att i sammanhanget framhålla att lärarnas tal inom den här 

diskursen främst behandlar de elever som inte når målen i skolan, en avgränsning som inte 

framkommer lika tydligt i de andra diskurserna.
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I: Tror du att dina elever kommer stöta på några hinder i samhället? Alltså som framtida 

medborgare… 

I: … På grund av sitt funktionshinder?

L3: Men jag menar sådana här saker som tolerans och öppenhet och förståelse för avvikande 

människor i samhället som jag tycker har blivit lite bättre men också lite sämre på en del områden. 

Det finns ju mycket invandrarfientlighet och oförståelse för andra kulturer, muslimfientlighet och 

liknande va… Det kan väl även slå tillbaka på hörselskadade och döva att de också utsätts som en 

avvikande grupp på något sätt för något typ av förtryck igen. Det är ju sånt man kan vara rädd för. 

Att samhället blir mera hårdare liksom.

Citatet ovan illustrerar en viktig länk i diskursens ekvivalenskedja, nämligen talet om 

samhället i förhållande till elevernas funktionshinder. Det ges inga indikationer på att 

samhället skulle vara varmt och välkomnande, istället betraktas det som en plats vilken inte är 

anpassad för att ta emot döva och hörselskadade elever. Till skillnad från ansvarsdiskursen

läggs inte heller någon särskild vikt vid att eleverna själva ska överkomma de hinder som 

samhället skapar. Eleverna tillskrivs egenskaper som antyder att de är i behov av särskilt stöd, 

dels direkt på grund av sitt funktionshinder och eventuell övrig problematik, men även 

indirekt utifrån de svårigheter som eleven befunnit sig i tidigare i livet. 

L3: Många har ju att de inte bara är hörselskadade utan det finns ju andra problem också. Det kan 

finnas talstörningar, det kan finnas det här med AD/HD som det heter och det kan finnas 

synskador som jag nämnde och autism och liknande. Det har kommit fler och fler elever på senare 

år som har andra funktionsnedsättningar än hörseln och det gör ju jobbet ganska svårt. 

Talet om att teckenspråkiga elever går mot en framtid i ett kallt och ogästvänligt samhälle

leder lärarna till en uppfattning om att dessa elever är i behov av skydd och vägledning. Men 

vems ansvar är det att skydda dem? Frågan leder oss till den andra länken i ekvivalenskedjan 

som visar på hur förhållandet mellan lärarna och eleverna ser ut, något som även formar 

lärarnas syn på sina yrkesroller. Inom trygghetsdiskursen lägger lärarna nämligen detta ansvar

hos sig själva och i skolan. Det empiriska materialet visar alltså att lärarna inte enbart ser 

eleverna som studenter vars syfte är att uppnå goda resultat i skolan, utan även engagerar sig i 

elevernas personliga utveckling och trygghet. Lärarna tar därmed på sig ett ansvar som 

sträcker sig utanför det som formuleras i styrdokument och policytexter. Relationen mellan 
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lärarna och eleverna ligger på ett mer familjärt plan där lärarna känner en vilja och skyldighet 

att engagera sig känslomässigt och agera extraföräldrar, vilket visas i citatet som följer1.

I: Okej, hur blir din lärarroll i förhållande till det här då, blir den något särskild inom RGD/RGH?

L1: Ja, det blir det ju för man blir ju som någon form av mentor, nästan som en förälder också 

eftersom vi har ju elever som kommer från hela Sverige. De har ju ingen vuxen person egentligen 

här i Örebro där de bor utan man får ju hjälpa till med både det ena och det andra runt i kring 

också. En del har ju en bra hjälp från boendet men en del har ju ingen hjälp från boendet… Så man 

får ju stötta dem med lite allt möjligt, så det är inte bara skolarbetet. Det blir ju lite annat också.

I: Privatliv och sånt där också?

L1: Ja, man försöker ju hjälpa till sen engagerar man sig ju inte på kvällar och nätter så, det gör 

man ju inte men man stöttar ju och hjälper dem ju och många kan ju öppna sig ganska mycket med 

problem och så. I den där åldern, de är ju trots allt bara 16 år när de kommer hit, det kan ju hända 

mycket när de bara kommer och bor själva i den där åldern.

Eftersom eleverna ofta saknar vuxnas tillsyn blir det lärarens roll att på ett personligt plan 

lyfta elevernas självförtroende och hjälpa dem ut i samhället. Hur detta ska gå till rent 

praktiskt avslöjar citatet nedan som visar hur skolans olika instanser kommer till användning 

då de kan bidra till att lotsa eleverna ut i samhället. 

I: Försöker ni göra någonting annat för att liksom förbereda dem inför det här? Alltså gör ni dem 

medvetna om det?

L1: Ja… Vi har ju möten... De får ju träffa vårat elevvårdshälsoteam och de går ju igenom det 

under hela våren när de är avgångselever... Så de får träffa alla de här instanserna som... Innan de 

slutar... För sen när skolan, när de slutar skolan då är de ju ute i verkligheten och då är det ju...

[…]

L3: Det blir mycket möten och mycket konfererande med föräldrar och specialister av olika slag, 

det är psykologer och kuratorer och andra. Det finns en hel del problem kring eleverna.

                                               
1 När elever som går på RGD/RGH kommer från en annan kommun innebär det vanligtvis att de flyttar hemifrån 
och bor i egna lägenheter på studieorten. 
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Vår tolkning i detta avseende blir alltså att lärarna bryr sig om sina elever på ett personligt 

plan och tar för givet att elevernas funktionshinder leder till att de behöver vägledning på 

resan mot sitt framtida medborgarskap. I detta avseende menar vi inte vägledning på samma 

sätt som det nämns inom kunskapsdiskursen, där läraren leder eleverna till bland annat 

omvärldskunskap. Inom trygghetsdiskursen betonas istället känslomässig vägledning, något 

som lärarna tillsammans med exempelvis elevhälsovårdsteam, kuratorer och psykologer bistår 

med. Talet om vikten av detta arbete vilar på ett underbyggande antagande om elevernas 

förväntade handlingsmönster. Om de skulle stå utan tydlig vägledning förväntar sig lärarna 

helt enkelt att eleverna kommer misslyckas ute i samhället. Inte för att dessa ungdomar skulle 

ha något inneboende fel utan för att de (som vi nämnde tidigare i texten) kommer utsättas för 

ett samhälle som inte är anpassat efter deras behov. 

L1: Sen tycker man det ju är kanonkul när en del lyckas och man ser när de går ut härifrån då… Ja 

den personen hade man fel, alltså, det här var ju underbart, han kommer ju klara sig galant. Så man 

har ju fel där med ibland, men så är det ju... 

[…]

L1: … men samtidigt är det ju lite roligt men det kan ju bli tungt ibland.

I: Tungt på vilket sätt?

L1: Det blir ju det, man blir ju … Jag menar man kommer ju tätt intill en del elever och man vill ju 

dem väl också så brakar det då åt helsicke, ja då är det ju inte så roligt.

Som citaten ovan avslöjar befarar lärarna att eleverna kommer misslyckas och när motsatsen 

sker är det inte en självklarhet utan snarare en trevlig överraskning. För att sammanfatta 

trygghetsdiskursen kan vi alltså säga att lärarnas talhandlingar konstituerar samhället som 

något hårt och kallt i vilket teckenspråkiga elever behöver att lärarna bistår dem med trygghet 

och tydlig vägledning. Elevernas subjektsposition och medborgarroll likställs alltså med att 

vara passiva mottagare för vägledning, omvårdnad och trygghet. Detta framstår i stark 

kontrast till ansvarsdiskursen inom vilken eleverna förväntas agera självständigt i väldigt stor 

utsträckning.
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4.4 Arbetslivsdiskursen

I det empiriska materialet återkommer kontinuerligt såväl indirekta anspelningar på som 

direkta referenser till arbetsmarknaden och elevernas förväntade framtid på den. Begreppets

frekventa användande var det som inledningsvis pekade på möjligheten att formulera en

diskurs med detta som utgångspunkt. När texterna återigen lästes i förhållande till den 

diskursanalytiska modellen framstod mönstret ännu tydligare, arbetslivet var alltså inte enbart 

ett vanligt förekommande uttryck utan även styrande för hur andra ord och formuleringar i 

lärarnas tal kunde förstås. Vi anser det som rimligt att påstå att begreppen arbetsliv och 

arbetsmarknad utgör diskursens möjliga nodalpunkter men eftersom elevens identitet utgör 

undersökningens främsta fokus är det kanske lämpligare att benämna diskursens kärna som en 

mästersignifikant. Inom denna specifika diskurs anser vi således att mästersignifikanten bäst 

kan beskrivas i termer av arbetskraft. Vad har vi då för empiriskt material som kan 

underbygga detta påstående? För det första vill vi nedan exemplifiera hur själva syftet eller 

målet med undervisningen beskrivs och preciseras i förhållande till mästersignifikanten. Den 

första länken i diskursens ekvivalenskedja visar nämligen hur kunskaper och färdigheter som 

är nödvändiga för eleven har en tydlig koppling till densammes framtida yrkestillhörighet. 

Andra möjliga aspekter och tolkningar av medborgarfostran, så som befästandet av 

demokratiska normer, tonas helt enkelt ner till förmån för yrkeslivets privilegierade ställning. 

I: Men om vi skulle ta mer praktiska färdigheter eller praktiska kunskaper, vad skulle ni säga att ni 

bidrar med då?

L1: Du menar inom yrket eller? 

I: Ja, till exempel, eller…

I: I samhället…

I: … i samhället generellt, hur de ska fungerar när de är vuxna sen…

L1: Jo, men man är ju med från början liksom så man är ju med och hjälper till på allting så att de 

blir väl… Jag tycker i varje fall att när de slutar att de är ganska självgående, de kan klara sig att 

bo själva och få ett jobb. Många får ju ett jobb och klarar det bra.

[…]
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L1: Men här klarar de ju kurserna, många gör ju det i varje fall och det höjer ju deras 

självförtroende så man märker ju bara på något år att de växer och att de blir… de blir helt 

annorlunda när de kommer ut sen, då är de anställningsbara tycker vi i varje fall. […] och det är ju 

det viktigaste egentligen, att de får ett jobb när de slutar skolan tycker vi. 

I de ovanstående citaten framkommer det uttryckligen att det är genom en yrkestillhörighet 

som elevens självförtroende och självständighet stärks. Indirekt är det alltså de färdigheter och 

kunskaper som anses vara användbara på arbetsmarknaden som utgör fundamentet inom 

fostran av självständiga medborgare. Således impliceras det även att det samhälleliga 

deltagandet från elevens sida snarare likställs med en plats på arbetsmarknaden än med 

exempelvis ett politiskt engagemang i mer eller mindre organiserad form. Om resonemanget 

ska dras till sin spets innebär denna diskurs att arbetsmarknaden är samhället och att eleven i 

framtiden kommer att delta och bidra ekonomiskt som en självständig medborgare genom att 

vara just arbetskraft. 

Att den teckenspråkiga elevens medborgarroll inom denna diskurs starkt kopplas samman 

med arbetslivet framstår nu som tydligt men samtidigt tycker vi oss kunna skönja två helt 

skilda sätt tala om elevens specifika roll på arbetsmarknaden i förhållande till dennes förmåga 

och funktionshinder. Utgångspunkten för dessa båda inriktningar är densamma, det vill säga 

att det talas om eleven som framtida arbetskraft eller yrkesutövare, men det kan likväl vara 

värdefullt att poängtera några aspekter som skiljer dem åt. För att förtydliga vill vi hävda att 

det fortfarande är en diskurs som analyseras men att den egendomligt nog inte är helt entydig 

i alla avseenden. Länken i ekvivalenskedjan som preciseras nedan (det vill säga synen på 

elevernas funktionshinder) är densamma för båda dessa inriktningar men det finns motstridiga 

uppfattningar kring hur funktionshindret påverkar elevernas framtida arbetsliv.

Den första inriktningen som kan utkristalliseras utifrån lärarnas talhandlingar betonar att 

arbetslivet inte är begränsat på grund av elevernas funktionshinder. Eventuella problem 

ignoreras dock inte, det är snarare så att möjligheterna till att lösa eller komma runt dessa 

problem betonas. Lärarnas tal om eleverna som framtida arbetskraft kanske bäst skulle kunna 

sammanfattas i det engelska ordspråket ”where there’s a will, there’s a way”. Som citaten 

nedan visar betraktas till exempel teoretiska yrken i allra högsta grad som möjliga karriärsval 

och vidare studier efter gymnasiet uppmuntras eller anses som önskvärda av lärarna. 

Språkbruket som lärarna använder sig av illustrerar även att eleverna själva exempelvis 
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förväntas ordna sina praktikplatser och därmed ”träna upp” en självständighet på 

arbetsmarknaden. 

L2: För vi pratade om det, för vi håller på med den nya gymnasieskolan då pratade vi, ska vi på 

det programmet jag jobbar, barn och fritid, se nya möjligheter för döva, att hitta nya yrkesområden 

för om vi inte gör det vi som jobbar i skolan... Då kommer ju döva fortfarande... Då skulle ju de 

fortfarande vara skomakare, skräddare och snickare. Alltså se möjligheter och våga se möjligheter. 

I: Vad är det för möjligheter då rent konkret liksom?

L2: Ja i nya... Vi var, nu jobbar jag på barn och fritidsprogrammet och då pratar vi om det här nya, 

en ny yrkesutgång på barn och fritidsprogrammet är väktare. Och då om man tänker så här; döv 

och väktare… Nej då säger vi att, nej men det går ju inte... Men det kanske gör det, därför att 

tekniken utvecklas!

[…]

L2: … Och när jag träffar elever som har slutat och jag ser att de kanske har fortsatt att läsa på 

universitetet eller de har hittat ett jobb, de har bildat familj… Alltså, då kan jag känna mig varm 

inombords. Det kom en elev tillbaka sådär och läste på universitetet nu, vad roligt det är! Då har 

man ändå kanske bidragit […]

[…]

L4: […] Många chefer är omedvetna om att döva kan vara kreativa. De kanske t.o.m. inte ens 

vågar fråga dem om de har idéer som kan gynna företaget. Sen är det samma åt det andra hållet, 

den döve individen är omedveten om att han/hon kan tala om för chefen sina idéer, komma med 

förslag m.m. Ofta är det så att han/hon väljer att vara tyst och jobba, jobba utan att umgås med 

sina arbetskamrater m.m. I fikarummet kan det ibland vara jobbigt, då arbetskamrater väljer att 

kommunicera på ett auditivt sätt, då är den döve individen alldeles ensam. Därav vikten av att visa 

viljan att vara "en som är med", istället för "en som är där"...

[…]

L2: Alltså, vi kan bereda praktikplatser men eleven själv måste ju ta den första kontakten och 

fråga; när kommer jag, så att inte allting ordnas. För då blir man kanske mer eller mindre ett offer, 

till slut. Att jag blir så hjälplös, så jag kan inte själv. Och många praktikplatser nu, när jag ringer 

och frågar, ja då vill de ha ett personligt brev. Från eleven, innan de säger ja. Eller vill träffa 

eleven innan, så att det blir lite mera verklighetsbaserat, så här kommer det vara när du går ut från 

gymnasiet och söker jobb att de vill faktiskt träffa dig innan de säger ja, för de vill se att du är 
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seriös. Och det är ju också ett sätt att träna i det här att bli samhällsmedborgare, att det ställs 

faktiskt vissa krav på oss när vi söker jobb, och det kan vi liksom förbereda dem på här i skolan.

Inom den andra inriktningen är istället de begränsningar som grundar sig i elevens 

funktionshinder en central aspekt. Eventuella svårigheter som eleverna kan stöta på i 

arbetslivet ligger dock inte inom ungdomarna själva utan snarare i förändringarna som skett i 

samhället under de senaste åren. Döva och hörselskadade elever tillskrivs dock en annan 

specifik roll på arbetsmarknaden än vad den föregående inriktningen gör. I mångt och mycket 

betraktas karaktärsämnen och praktiska yrken som en räddning för de elever som upplever 

teoretiska aspekter av skolgången som svåra. Talhandlingarna som presenteras i form av citat 

nedan visar även på att eleverna förväntas klara av ett jobb men inte göra karriär eller nå 

toppen inom sin yrkeskategori. Att eleverna ska delta och bidra är en självklarhet men de 

förväntas göra så med en lägre ambitionsnivå och på ett annat sätt än vad den första 

diskursiva inriktningen vill hävda. 

L1: […] Ja det är ju svårt för dem att komma ut på praktik. Utav olika anledningar, särskilt om 

man är döv. Det har ju med säkerhetsaspekter och sånt där att göra med, det är ju ingen som vill ta 

emot dem.

I: Jaha är det så alltså?

L1: Ja men det är klart kommer du ut på ett bygge och sen det är en döv då kanske de måste sätta 

upp lampor istället för tutor, jag menar de hör ju inte varningssignaler och… då säger de bara nej.

I: Så då stöter de ju på hinder redan där?

L1: Ja, absolut!

L1: […] Även om de kanske inte har fullständiga betyg inom kärnämnena så i alla fall inom 

karaktären är de så fullärda att de kan klara ett jobb ute.

[…]

L1: Men jag tror... det är ju mer förändringen i samhället för alla ska kunna allting idag och man 

ska vara på en högre nivå för att, förr kunde man hitta jobb åt olika människor som hade 

handikapp av något slag. Idag tycker jag att det är... Det är ju såna krav idag ute på de flesta jobb 

tycker jag…
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I: Även inom praktiska yrken?

L1: Ja… Jag menar, ska du bli snickare idag, du ska ju kunna allting idag… Du ska ju kunna ta 

emot jobb och räkna på jobb… Du ska ju kunna det mesta idag… Och det är ju jättesvårt för 

många, man kanske är duktig praktiskt på att göra vissa saker men det här med att räkna och 

skriva det finns ju inte hos vissa... Tyvärr så försvinner de jobben mer och mer. Det blir någon 

form av, förr fanns det ju hantlangare eller typ såna jobb som gjorde en bra funktion i samhället 

ändå men det är ju… Det har ju tagits bort tycker jag, man upplever det i varje fall. Sen hittar de 

väl säkert nån...  många hittar väl lite speciella jobb ändå sen. 

I: Men tror du att det är jobb som de liksom, kan göra karriär inom om man säger så? 

L1: Nej… det tror jag inte…

Sammanfattningsvis vill vi därmed hävda att eleven inom denna diskurs erbjuds en generell 

subjektsposition som framtida arbetskraft. Detta framkommer mer eller mindre uttryckligen i 

lärarnas talhandlingar och det är därmed inte orimligt att påstå att eleverna som medborgare 

ska bidra till samhället genom sitt yrke och parallellt bli självständiga ur en ekonomisk 

synvinkel. Vilket förväntat agerande knyts då till elevens subjektsposition inom denna 

diskurs? För det första framstår det som ett måste att eleven efter att skolgången avslutats 

skaffar sig ett arbete om denne vill leva upp till de förväntningar som subjektspositionen 

medför. Den ovanstående analysen mynnade även ut i att eleverna utifrån sitt funktionshinder 

erbjuds två olika uppsättningar av handlingsalternativ för att nå upp till denna specifika form 

av medborgarskap. Å ena sidan kan funktionshindrets begränsningar vara styrande och 

därmed förväntas eleverna agera utifrån en lägre ambitionsnivå, å andra sidan uppmanas 

eleverna att se möjligheter med sitt funktionshinder och således inta en högre ambitionsnivå i 

sitt framtida arbetsliv. Att det överhuvudtaget förekommer två uppsättningar av förväntat 

agerande är i sig inte specifikt för teckenspråkiga elever. Det är rimligt att anta att olika 

förväntningar även ställs på hörande elever men skillnaden som vi vill poängtera inom denna 

specifika kontext är att ambitionsnivån och det förväntade agerandet i mångt och mycket sätts 

i relation till synen på funktionshindret. 
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4.5 Resultatet sammanfattat

Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att undersökningen har resulterat i fyra 

diskurser. Inom kunskapsdiskursen talar lärarna om att eleverna behöver rustas med 

kunskaper kring bland annat normer, värderingar och hur omvärlden fungerar. Lärarens roll 

blir en förmedlare av denna kunskap medan elevens subjektsposition innefattar att de 

utvecklas till medvetna och reflekterande mottagare av kunskap om demokrati. Till skillnad 

från de andra diskurserna läggs liten eller ingen vikt vid elevernas funktionshinder. 

Ansvarsdiskursen skiljer sig från kunskapsdiskursen i det avseendet att elevernas framtida 

medborgarskap likställs med ett aktivt agerande. I lärarnas talhandlingar betonas elevernas 

ansvar för sin egen livssituation men även för dövsamhället i stort, framför allt i det avseendet 

att de ska informera den hörande världen om exempelvis sin kultur och sitt funktionshinder. 

Det förväntas av eleverna att de ska vara drivande och självständiga, något som inte lika 

tydligt kommer till uttryck inom trygghetsdiskursen. Där talas det istället om ett samhälle som 

inte är anpassat efter de behov som lärarna menar att teckenspråkiga elevers funktionshinder 

bär med sig. Det är utifrån dessa behov som lärarna tillskriver sig själva rollen som 

vägledande extraföräldrar som tillsammans med skolans experter lotsar de trygghetssökande 

eleverna ut i samhället. Den sista diskursen benämns som arbetslivsdiskursen inom vilken 

eleverna fostras till ett medborgarskap som likställs med en plats på arbetsmarknaden. Det 

alltså genom sitt yrkesutövande som eleverna förväntas bli självständiga individer. Diskursen 

rymmer dessutom två inriktningar inom vilka synen på funktionshindret varierar. Den ena 

inriktningen fokuserar på de yrkesmöjligheter som funktionshindret för med sig, medan den 

andra inriktningen betonar hur funktionshindret istället begränsar och skapar svårigheter för 

eleverna på arbetsmarknaden. 

5. Resultatdiskussion

5.1 Diskursernas konsekvenser

I detta stycke ämnar vi vidare utveckla resonemanget om vilka konsekvenser som de olika 

diskursernas medborgarskap för med sig. Vi har snuddat vid det i själva resultatredovisningen 

men nedan kommer det fördjupas med hjälp av den tidigare forskningen. Detta kommer 

främst att göras genom att föra en diskussion kring Carlssons (2006) och Fredängs (2003) 

resultat i förhållande till de diskurser vi formulerat. Det finns tyvärr inte utrymme att lyfta 

fram alla aspekter av den tidigare forskningen och vi har således valt att presentera de likheter 
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och skillnader vilka framstår som mest intressanta i förhållande till vår undersöknings syfte. 

Som vi tidigare nämnt i uppsatsen sätter Carlsson (2006) sitt resultat i relation till det 

offentliga rummet, men hur kan detta knytas till kontexten som rör teckenspråkiga elever och 

därmed även vår undersökning? Eftersom Fredäng (2003) poängterar vikten av begreppen 

delaktighet och tillgänglighet inom dövkulturen vill vi betrakta dessa två som centrala 

dimensioner av det offentliga rummet. Att teckenspråkiga elever rör sig in mot eller bort från 

det offentliga rummet vill vi därmed beskriva i termer av att de rör sig mot ökad respektive 

minskad delaktighet och tillgänglighet i samhället.

Kunskapsdiskursen är säregen i det avseendet att vi inte tycker oss se tydliga kopplingar till 

vare sig Fredängs (2003) eller Carlssons (2006) resultat. Denna diskurs kan istället bäst sättas 

i relation till Bridges (1997) och Fogelmans (1997) respektive resonemang. I förhållande till 

Fogelman (1997) och Figur 1 (se s 5) är det rimligt att påstå att lärarnas uppfattning av 

medborgarskapsbegreppet faller under en strukturell/politisk definition där kunskap om 

exempelvis demokratiska processer samt individers rätt- och skyldigheter sätts i centrum. Vi 

har tidigare konstaterat att det inom kunskapsdiskursen fokuseras på just kunskap medan talet

kring aktivt agerande inte förekommer. Detta leder oss in på Bridges (1997) tes angående 

kunskap om respektive kunskap i demokrati. Han menar att de aspekter som behandlar 

kunskap om demokrati är viktiga för undervisningen av framtida samhällsmedborgare då det 

leder till en reflexiv medvetenhet hos eleven, samtidigt menar Bridges (1997) att denna 

kunskap inte är tillräcklig för ett fördjupat medborgarskap. Som vi nämner i början av 

uppsatsen skulle undervisning som enbart fokuserar på kunskap om demokrati leda till att 

eleverna kommer ut i samhället med teoretisk kunskap men utan de pratiska verktyg som 

behövs för att använda kunskapen. Mot bakgrund av detta kan vi alltså säga att konsekvensen 

av lärarnas talhandlingar inom kunskapsdiskursen torde vara att eleverna förbereds för att 

ledas in i det offentliga rummet men ges inte utrymme att öva hur de rent praktiskt engagerar 

sig socialt eller politiskt däri. Ambitionen från lärarnas sida är säkerligen att eleverna rör sig 

mot delaktighet i samhället, men med utgångspunkt i Bridges (1997) resonemang blir de 

istället autonoma samhällsmedborgare som saknar verktyg att utöva sin autonomi. 

I likhet med kunskapsdiskursen vill vi hävda att även ansvarsdiskursen kan förstås mot 

bakgrund av den modell som sammanställts utifrån Fogelman (1997). Om kunskapsdiskursen 

grundas i en strukturell eller politisk uppfattning av medborgarfostran utgör snarare den 

individualistiska eller kulturella definitionen fundamentet för ansvarsdiskursen. Inom denna 
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definition av medborgarfostran utgör nämligen individens kompetens till att förändra sin egen 

livssituation en central beståndsdel och snarlika aspekter kommer till uttryck vid upprepade 

tillfällen i ansvarsdiskursens talhandlingar. Ansvarsdiskursen och dess underliggande 

uppfattning om medborgarfostran sätter således elevernas agerande i centrum vilket kan sägas 

utgöra ett tydligt exempel på det Bridges (1997) beskriver som kunskap i demokrati. En 

konsekvens av ansvarsdiskursens subjektsposition och förväntade handlingsmönster är alltså 

att eleverna klarar av att självständigt handla och rent konkret agera som autonoma 

medborgare. 

Enligt oss framträder det även en tydlig koppling mellan ansvarsdiskursen och Fredängs 

(2003) förmedlande idealtyp. Att den döva individen anpassar sig till hörandes 

värdegemenskap och därefter förmedlar detta vidare till andra personer i den döva kulturen är 

en central beståndsdel av denna identitetstyp. Vår diskursiva analys av lärarnas talhandlingar 

visar dock att den enskilda eleven inom ansvarsdiskursen åläggs ett stort ansvar vad gäller att 

informera den hörande omgivningen om sin situation och sina värderingar. Vi vill därmed 

hävda att den förmedlande identiteten framstår i ett delvis nytt ljus eftersom själva 

förmedlandet förväntas ske åt båda hållen. Förmedlandet bör således inte uppfattas som en 

envägskommunikation mellan den hörande världen och den döva motsvarigheten utan kan 

kanske bäst betraktas som en dialog där ett utbyte av uppfattningar, synsätt, normer och 

värderingar förekommer. Detta centrala samspel i vilket eleverna fungerar som norm- och 

värdeförmedlande medborgare innebär enligt oss att döva och hörselskadades delaktighet i 

samhället främjas. 

Ansvarsdiskursen kan också i viss mån liknas vid vad som i Carlssons (2006) undersökning 

benämns som en kommunikativ diskurs. Framför allt har de båda diskurserna mycket 

gemensamt vad gäller samspelet mellan läraren och eleven samt uppfattningen om elevens 

förmågor. Carlsson (2006) pekar exempelvis på hur deliberation utgör ett ledord inom den 

kommunikativa diskursen och vi vill hävda att ett liknande karaktärsdrag återfinns i 

ansvarsdiskursens empiriska material. Talhandlingarna vittnar exempelvis om hur lärarens 

yrkesroll till stor del består av att lyssna till eleverna och låta deras åsikter komma till tals. 

Vidare menar Carlsson (2006) att det inom den kommunikativa diskursen existerar en 

uppfattning om att det inte är eleverna själva som bär på eventuella svårigheter och på ett 

snarlikt sätt exemplifierar ansvarsdiskursen hur det är samhället eller en ovetande omgivning 

som skapar det specifika funktionshindret hos eleven. Sammantaget och utifrån ovanstående 
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jämförelser vill vi hävda att ansvarsdiskursen fostrar eleverna till medborgare som har 

praktisk demokratisk kompetens och en vilja att verka för att en ökad förståelse uppstår 

mellan de döva och hörande kulturerna. Kort och gott fostrar alltså ansvarsdiskursen 

teckenspråkiga medborgare vilka i allra högsta grad rör sig mot ökad delaktighet i samhället.

Även trygghetsdiskursen kan sägas ha tydliga likheter med Carlssons (2006) resultat. De

största likheterna finns jämförelsevis i Carlssons (2006) beskyddande diskurs där lärarna 

genom sina talhandlingar vill beskydda eleverna från att marginaliseras i samhället. Som vi 

tidigare poängterat visar lärarna inom trygghetsdiskursen genom sitt språkbruk att de vill ge 

eleverna trygghet och ledsaga dem ut i samhället. En annan likhet diskurserna emellan 

återfinns i att lärarna talar om eleverna som innehavare av svårigheter, men samtidigt är det

även här som diskurserna skiljer sig åt. Inom trygghetsdiskursen talas det nämligen om 

elevernas svårigheter i direkt relation till ett funktionshinder, något som inte görs i Carlssons 

(2006) beskyddande diskurs. Denna skillnad till trots misstänker vi att konsekvenserna blir 

likartade. Den konsekvens som Carlsson (2006) presenterar är att eleverna på grund av den 

starka vägledningen kommer ut i samhället som osjälvständiga medborgare, detta trots att 

lärarnas intentioner är goda. Vi beskrev ovan att Bridges (1997) påpekar vikten av att praktisk 

demokrati utövas, något elever som är mottagare av omvårdnad och skydd riskerar att gå 

miste om. Till skillnad från de diskurser där eleverna förväntas ta eget ansvar för sin 

livssituation utvecklar eleverna inom denna diskurs inte sin autonomi och således läggs 

grunden till ett beroende av samhällets stöd. Tillgänglighet och reell delaktigt blir alltså

relativt främmande begrepp för dessa elever.

Den arbetslivsdiskurs som formulerats utifrån det empiriska materialet bär på en tydlig likhet 

med vad Carlsson (2006) i sin undersökning benämner som en marknadsorienterad diskurs. 

Den gemensamma utgångspunkten utgörs framför allt av att lärarna talar om eleverna som 

framtida arbetskraft. Såväl Carlssons (2006) som vår egen undersökning resulterade även i att 

våra respektive diskurser kunde delas in i två skilda inriktningar, men därefter upphör också 

likheterna. Där Carlssons (2006) två strömningar talar om eleverna som näringsidkare 

respektive arbets- och konsumtionskraft tar våra inriktningar utgångspunkt i synen på 

elevernas funktionshinder, något som naturligt nog ger vår diskurs en viss särprägel. 

Den av våra två inriktningar som fokuserar på hur funktionshindret begränsar eleven på 

arbetsmarknaden kan tydligast sättas i förhållande till den konserverande diskurs som 
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Carlsson (2006) formulerat. Hon menar att elever som inte når upp till målen eller på andra 

sätt befinner sig i svårigheter under skolgången ges en fast eller given plats i samhället som 

framtida medborgare. Ett liknande resonemang anser vi vara gällande för den begränsande 

inriktningen i vilken elevens funktionshinder resulterar i att enbart ett fåtal yrken är 

tillgängliga. Eleven tillskrivs alltså en fixerad plats på arbetsmarknaden och förväntas inte 

heller göra karriär vilket leder till mindre inflytande och delaktighet. Den inriktning som 

istället betonar möjligheter med funktionshindret anser vi bäst kan relateras till Fredängs 

(2003) erövrande idealtyp. För det första innefattar den erövrande idealtypen en förståelse för 

att funktionshindret inte utgör hela identiteten och inom vår specifika diskursiva inriktning är 

det tydligt att yrkestillhörigheten bidrar till att definiera vem eleven är och vad han eller hon 

kan bidra med. Inom möjlighetsinriktningen uppmuntras eleverna till att inte låta sig 

begränsas av sitt funktionshinder och en liknande inställning kommer till uttryck inom den 

erövrande idealtypen där tillvaron inte styrs av de problem som kan uppstå i mötet med den 

hörande omgivningen. Mot bakgrund av denna högst flexibla och positiva inställning gällande

delaktighet på och tillgänglighet till arbetsmarknaden finner vi det rimligt att påstå att 

eleverna inom denna diskursiva inriktning rör sig in i det offentliga rummet.

Sammanfattningsvis pekar denna del av resultatdiskussionen på att vår undersökning har flera 

likheter med den tidigare forskningen. Detta pekar mot att medborgarfostran inom RGD/RGH 

i vissa aspekter inte alls skiljer sig från den ordinarie gymnasieskolans motsvarighet. 

Jämförelsen mellan vårt resultat och tidigare undersökningar visar exempelvis på att lärarna 

inom båda skolformerna talar om eleverna som framtida arbetskraft. Det finns dock aspekter 

av RGD/RGH:s medborgarfostran som är av särskild art, det exempel som vi anser vara av 

största intresse är att eleverna inom ansvarsdiskursen ges ett ansvar att informera 

omgivningen om sin kultur och dess normer. Att förmedla åsikter och synpunkter utifrån ett 

perspektiv som är kopplat till funktionshindret blir alltså ett sätt för dessa elever att aktivt 

delta i samhällsgemenskapen. 

5.2 Diskurserna i relation till styrdokumentens innehåll

När konsekvenserna av diskurserna ovan har diskuterats, finner vi det nu lämpligt att 

kortfattat sätta resultatet i förhållande till läroplanens innehåll. Som vi tidigare poängterat är 

det mindre vanligt att inom diskursanalytiska undersökningar resonera kring orsak och verkan 

men för att koppla undersökningen till gällande styrdokument anser vi det vara lägligt att 
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försöka utröna talhandlingarnas förankring. De intervjuade lärarna arbetar utifrån aktuella 

kurs- och läroplaner och således vill vi visa på hur viktiga delar av undersökningens diskurser

också kan förstås utifrån de utbildningskonceptioner som Englund (2005) formulerat. Den 

forskning som behandlat och analyserat styrdokumenten kan alltså bidra till att anlägga ett 

pedagogiskt perspektiv på de fyra diskurser som analyserats. Läroplaner är visserligen inte de 

enda faktorerna som påverkar hur lärarna talar om sina elever. Andra aspekter som

exempelvis de individuella lärarnas bakgrund och tidigare erfarenheter kan även bidra till 

förståelsen av deras talhandlingar. Detta är dock något vi inte haft möjlighet att ta hänsyn till 

vilket innebär att vi nöjer oss med att förstå talhandlingarna utifrån Englunds (2005) 

konceptioner som tar utgångspunkt i styrdokument vilka är gemensamma för alla lärare.

Först och främst anser vi att talhandlingarna inom ansvarsdiskursen kan liknas vid Englunds 

(2005) demokratiska konception. Inom denna specifika diskurs betonar lärarnas talhandlingar 

att teckenspråkiga elever har ett ansvar att delta i den samhälleliga gemenskapen som 

politiska och sociala aktörer. Med tanke på att själva syftet med undervisningen inom den 

demokratiska konceptionen utgörs av att främja elevers aktiva deltagande vill vi hävda att 

ansvarsdiskursens talhandlingar skulle kunna jämföras med just denna konception. I kontrast 

till ansvarsdiskursen menar vi att språkbruket inom arbetslivsdiskursen istället tar avstamp i 

den vetenskapligt rationella konceptionen i det avseendet att undervisningen syftar till att 

fostra kompetent arbetskraft. Inom arbetslivsdiskursen lever alltså skolan som institution upp 

till rollen den tillskrivs inom den vetenskapligt rationella konceptionen, nämligen att 

tillhandahålla samhället med arbetskraft. Där konceptionen betonar att arbetskraften ska bidra 

ekonomiskt till det gemensamma talas det istället inom diskursen om att eleven främst arbetar 

för att nå individuell självständighet, en skillnad som kan vara relevant att påpeka. Även 

många av de talhandlingar som ligger till grund för trygghetsdiskursen kan förstås i 

förhållande till den vetenskapligt rationella konceptionen, speciellt i det avseendet att olika 

experters kunskap förväntas lösa de svårigheter och problem som eleverna ställs inför. I detta 

sammanhang intar dock kunskapsdiskursen en säregen position då den inte lika entydigt kan 

kopplas till den ena eller andra konceptionen. Det skulle kunna hävdas att denna diskurs har 

vissa likheter med den vetenskapligt rationella konceptionen eftersom lärarna i det empiriska 

materialet betonar vikten av att eleverna har kunskapen att lösa relevanta samhällsproblem. 

Samtidigt framkommer det inte om det är en objektiv problemlösande kunskap som ska 

delges eleverna eller om lärarna i sin förmedlande undervisning ger utrymme för olika 

kunskapssyner.
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Det ovanstående resonemanget visar främst hur ansvarsdiskursens talhandlingar kan liknas 

vid Englunds (2005) demokratiska konception. Samtidigt förekommer det tydliga exempel på 

att den vetenskapligt rationella konceptionen fortfarande är livskraftig, delar av såväl 

arbetslivs- som trygghetsdiskursens talhandlingar kan nämligen sägas ha beröringspunkter 

med denna konception. Såväl Wahlström (2009) som Domfors (2000) pekar på att 

konceptionerna existerar parallellt och mot bakgrund av den diskussion vi fört kan vi inte 

invända mot denna slutsats. Att undersökningens fyra diskurser mynnat ut i olika innebörder 

av begreppet medborgarskap kan således förstås mot bakgrund av att medborgarfostran redan 

i styrdokumenten är ett mångfacetterat fenomen som är öppet för tolkning.

6. Avslutande reflektioner

I detta avslutande kapitel ämnar vi diskutera uppsatsens styrkor och svagheter samt resonera 

kring valen av forskningsteoretiska och metodologiska utgångspunkter. Vilka konsekvenser 

medförde dessa val och till vilken grad lyckades vi besvara den frågeställning som utgjort 

kärnan i uppsatsarbetet? Som vi nämnde tidigare i texten är det kanske mindre vanligt att med 

en diskursanalytisk ansats analysera intervjumaterial men detta behöver inte nödvändigtvis 

utgöra en svaghet hos undersökningen. Vi anser att delvis okänd mark är till för att utforskas 

och undersökningar som denna kan bidra till att illustrera huruvida kombinationen i fråga är 

fruktbar. Det faktum att undersökningen har mynnat ut i ett tydligt resultat antyder att 

diskursanalys av intervjuer är genomförbart eller till och med ett lämpligt angreppssätt. Rent 

generellt utgör alltså diskursanalys ett användbart verktyg i förståelsen av hur språket formar 

ett fenomen på olika sätt. Kombinationen av kvalitativa intervjuer som tillvägagångssätt och 

ett diskursanalytiskt metodologiskt angreppssätt är dock inte helt oproblematiskt. Forskaren 

bidrar ju trots allt till att skapa de texter som ska analyseras eftersom han eller hon utformar 

själva intervjuformuläret. I teorin skulle forskaren alltså kunna ”leda” respondenterna in i 

olika diskurser genom att exempelvis ställa väldigt smala eller specifika frågor. Genom att 

inkludera det halvstrukturerade och öppna intervjuformuläret som Bilaga 2 i studien samt 

genom att låta citaten i resultatredovisningen återspegla det sätt som frågorna ställts på är det 

vår förhoppning att den ovan nämnda problematiken har eliminerats inom denna 

undersökning. 
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Inledningsvis ställde vi oss frågan hur teckenspråkiga elever konstitueras som 

samhällsmedborgare genom sina lärares talhandlingar och vi vill hävda att vår undersökning 

besvarar den frågan på olika sätt genom de fyra diskurser som formulerats och presenterats. 

Som diskussionen i föregående kapitel visade leder de olika diskurserna i varierande grad 

eleverna till delaktighet i samhället och detta utgör kärnan i vårt försök att besvara 

frågeställningen. Mot bakgrund av detta anser vi att undersökningen framför allt har bidragit 

till att formulera diskurser vilka kan betraktas som specifika för en utbildningskontext som rör 

döva och hörselskadade elever. I synnerhet ansvarsdiskursen med sitt tydliga fokus på 

elevernas förmedlande roll vill vi betrakta som tillhörande denna kategori. Utöver detta tycks 

undersökningen även ha breddat vissa diskurser som förekommit i tidigare forskning rörande 

hörande elever. Arbetslivsdiskursen framstår exempelvis i ett sådant ljus eftersom den visar 

att det även talas om döva och hörselskadade elever som framtida aktörer på en 

arbetsmarknad. 

Samtidigt som undersökningens syfte kan betraktas som besvarat kan vi inte blunda för att 

resultatet besitter vissa begränsningar. För det första är materialet förhållandevis litet till sin 

omfattning och för det andra rör sig undersökningen inom ett specifikt 

utbildningssammanhang, undersökningen kan alltså enbart uttala sig om hur eleverna 

konstitueras inom skolans väggar. Hur teckenspråkiga ungdomar formas till 

samhällsmedborgare inom andra kontexter gör vi inget anspråk på att veta. Inom pedagogisk 

forskning är det därutöver brukligt att inta ett elevperspektiv och i detta avseende lider 

undersökningen av en begränsning. Vi har enbart intervjuat lärare och således skulle en studie

som låter elevernas egna synpunkter och uppfattningar framträda säkerligen tjäna som ett

komplement till det resultat som undersökningen mynnat ut i. Hur teckenspråkiga elever 

själva talar om sitt medborgarskap kan därmed vara en lämplig frågeställning som vi lämnar 

åt framtida forskning att besvara.
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Bilaga 1

Introduktionsbrev inför intervju

Vi heter Cecilia Andersson och Andreas Mårdh och det är vi som kommer genomföra 
intervjun som är en del i vårt examensarbete inom Pedagogik med didaktisk inriktning C. Vi 
läser båda på lärarprogrammet vid Örebro universitet, Cecilia går en inriktning mot yngre 
åldrar och Andreas går mot de äldre åren. 

Det här introduktionsbrevet har som syfte att tydliggöra vad intervjun går ut på och varför den 
kommer genomföras. Den preliminära titeln på vår uppsats är ”Diskursiv konstituering av 
döva och hörselskadade elever som samhällsmedborgare” och den kommer handla om 
medborgarskapsfostran utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi undersöker hur döva och 
hörselskadade elever konstitueras till samhällsmedborgare genom hur deras lärare talar om 
dem och detta är anledningen till att intervjuerna genomförs. Vi bifogar ett dokument med de 
områdesfrågor vi kommer behandla under intervjun för att du ska få en djupare inblick i vad 
det kommer att handla om.

Om du har någon vidare fundering kring detta eller de etiska principerna vi tillämpar är du 
välkommen att kontakta oss alternativt så kan vi samtala kring det vid intervjutillfället. 

Vänliga hälsningar

Cecilia Andersson 
cecilia.anderssonh061@student.oru.se
XXXXXXXXXX

Andreas Mårdh
andreas.mardhh062@student.oru.se
XXXXXXXXXX

Handledare:
Ninni Wahlström
ninni.wahlstrom@oru.se
XXXXXXXXXX



Områden som vi kommer behandla under intervjun

Inledande frågor

Lärarrollen

Undervisningens utformning, innehåll och syfte

Elevernas framtid som samhällsmedborgare

Forskningsetiska principer

Information: Respondenterna informeras om undersökningens syfte och övriga moment som 
ingår.

Samtycke: Respondenten kan välja att svara eller inte svara på frågor när helst han eller hon 
vill. Intervjun kan avbrytas när som helst om respondenten önskar det.

Konfidentialitet: I undersökningen kommer det inte framgå på något sätt vem det är som har 
svarat på intervjufrågorna.

Nyttjande: Intervjusvaren kommer enbart användas till denna undersöknings syfte.



Bilaga 2

Intervjuformulär

Inledande frågor
 Namn och ämnen
 Hur länge har du arbetat som lärare? För döva och hörselskadade?
 Varför valde du just denna pedagogiska inriktning?

Lärarrollen
Vad innebär det enligt dig att det innebär att vara lärare på RGD/RGH? 

 Har du någon erfarenhet av att det skiljer sig från att undervisa hörande elever? I så 
fall, hur skiljer det sig? Till exempel till innehåll och utformning…

 Vad ser du som din främsta uppgift som lärare?
 Hur vill du att eleverna ska se på dig och din roll som lärare?

Undervisningens utformning, innehåll och syfte
Vad innebär det för dig att fostra döva och hörselskadade elever till demokratiska 
samhällsmedborgare? Vilka färdigheter och kunskaper vill du att de ska som medborgare?

 Anpassar du innehållet och utformningen av demokratifostran efter deras 
funktionshinder? Hur och varför?

 Hur vill du att eleverna ska komma ut och verka i samhället för att du ska vara nöjd 
med din insats som lärare? 

 (Du har nu nämnt … som den viktigaste aspekten av medborgarfostran, är detta den 
enda delen av själva fostran eller finns det ett alternativt eller ett ytterligare innehåll?)

Frågor om elevernas framtid
Tror du att elevernas framtida medborgarroll kommer se annorlunda ut jämfört med hörande 
elever? Varför/varför inte?

 Tror du att eleverna kan stöta på några hinder i samhället som framtida medborgare? I 
så fall vilka? Hur förbereder ni dem för att möta dessa?

 Avslutningsvis, är det något du/ni vill tillägga, utveckla eller förtydliga?


