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Sammanfattning 

I dagens dövundervisning undervisas primärt teckenspråkiga och primärt talspråkiga elever i 

samma klassrum med tal och teckenspråk. Talad svenska och svenskt teckenspråk är två 

skilda språk som uttrycks med skilda modaliteter1. Det gör klassrummet till ett bimodalt 

tvåspråkigt klassrum.  

Detta är en klassrumsstudie genomförd på en specialskola i en mellanstadieklass, med syfte 

att studera delaktighet i det bimodalt tvåspråkiga klassrummet. Studien är gjord genom obser-

vation i klassrumsmiljö och fokusintervju med elever. Elevers möjligheter att ta del av det 

som sägs, samt att själva uttrycka sig ses i denna studie som grunden för delaktighet. Delak-

tighet påverkas således av yttre ramar, som språklig tillgänglighet, samt av individens egna 

engagemang.  

Resultatet visar att, när det i elevgruppen råder ett ojämlikt förhållande mellan elevers behärs-

kande av den språkliga modalitet som används i undervisningen, är pedagogens strategier för 

styrning av kommunikation och turtagning av vikt för att uppnå språklig tillgänglighet. Men 

resultatet indikerar även att sådan styrning kan få negativa konsekvenser för elevers engage-

mang och minska deras talutrymme. Vidare visar denna studie på att ett högt engagemang och 

flerstämmighet inte endast är av godo. Hög flerstämmighet har positiva effekter på social och 

pedagogisk delaktighet för de elever som behärskar rådande modalitet och turtagningsregler. 

På individnivå, för de elever som inte behärskar rådande modalitet och turtagningsregler, kan 

hög flerstämmighet få en negativ påverkan på delaktigheten. 

 

Centrala begrepp i denna studie är; tvåspråkighet, bimodalitet, delaktighet, inkludering, 

flerstämmighet, turtagning, teckenspråk. 

 

 

 

 

 
 

1 Med modalitet avses här att olika sinnen används för att uppfatta och olika uttrycksätt används för att producera 

språken. 	  
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Inledning 
Sedan min första lärarexamen 2004 har jag arbetat med undervisning för döva, hörselskadade, 

samt elever med cochleaimplantat (hädanefter benämns CI). Större delen av mina yrkesverk-

samma år har varit på specialskolan. Under dessa år har specialskolan och andra skolformer 

som bedriver undervisning för döva och hörselskadade, genomgått en stor omvälvning. Under 

mina första år som lärare undervisades hörselskadade elever i hörselklasser med tal och ljud-

teknik och döva elever i teckenklasser med teckenspråk. Idag undervisas båda elevgrupperna i 

samma klassrum och med talad svenska och teckenspråk parallellt. Jag kallar i denna studie 

det för ett bimodalt tvåspråkigt klassrum. Här i inledningen vill jag ge en bild av dessa föränd-

ringar, samt av de nya utmaningar förändringarna lett till. Föreliggande studie är mitt exa-

mensarbete inom speciallärarprogrammet, inriktning dövhet och hörselskada. Som grund för 

studien ligger min önskan att möta denna förändrade elevgrupp på sådant sätt att delaktighet 

blir möjligt för samtliga elever. 

En förändrad dövundervisning 

Allt fler döva barn opereras idag med CI och får genom det olika grader av funktionell hörsel. 

Med den utvecklingen följer att många familjer väljer bort den statliga specialskolan för döva 

och hörselskadade och eleverna startar sin skolgång i en skola nära hemmet. Elevens möjlig-

het att utveckla svenskt teckenspråk begränsas ofta genom det valet och elevens hörsel och 

talade språk blir det som primärt används i skolan. En del av dessa elever fortsätter hela sin 

skolgång i kommunala grundskolan. Andra elever kommer till specialskolan senare i skolåren, 

med varierande kunskaper i svenskt teckenspråk. CI användande ökar även bland elever som 

går hela sin skolgång på specialskolan. Detta har medfört att specialskolan måste förhålla sig 

till att färre elever skrivs in i skolformen och att i elevgruppen som helhet, blir talad svenska 

ett allt viktigare kommunikationsspråk (SPSM, 2009, 2010, 2013) 

 

Svenskt teckenspråk erkännandes officiellt som språk 1981. En statlig utredning (SOU 

1979:50), gällande specialskolans huvudmannaskap, benämnde teckenspråk som dövas första 

språk. Detta ledde till ett paradigmskifte i dövundervisningen. En ny för läroplan specialsko-

lan LGR 80 (Skolöverstyrelsen, 1983), möjliggjorde undervisning för döva på svenskt tecken-

språk och skriven svenska. Hörselskadade elever togs emot och tas fortfarande emot i special-

skolan. Ett val mellan teckenspråkig undervisning eller undervisning med tal och tekniskt stöd 

erbjöds. Valet gjordes utifrån elevens hörsel, men framför allt utifrån upplevelsen av vilket 
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som var elevens starkaste språk. I den senaste läroplanen LGR 11 (Skolverket, 2011b), är 

tvåspråkighet för döva och hörselskadade inskrivet som ett mål inom specialskolan. Här 

uttrycks inte längre teckenspråk som dövas första språk. Teckenspråk beskrivs mer implicit 

som det primära kommunikationsspråket för döva. Svenska beskrivs implicit som andraspråk 

och i huvudsak i läst och skriven form (Skolverket, 2011b).  

 

Sedan begreppet tvåspråkighet för döva elever aktualiserades 1981, har det alltså inneburit 

möjlighet att utveckla svenskt teckenspråk och svenska som skriftspråk. För hörselskadade 

elever innefattade begreppet möjlighet att utveckla teckenspråk, svenska i skrift, samt tal 

utifrån förmåga. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) uppger i senare årsredovis-

ningar att en allt större del av eleverna är talspråkiga. SPSM talar nu om en ny generation 

döva, som även de har ett behov av talad svenska (SPSM, 2010). Innebörden av tvåspråkighet 

inom undervisning för döva syns alltså, i och med specialskolans förändrade förutsättningar, 

ha skiftat mot den betydelse begreppet tidigare haft för hörselskadade, svenska i skrift och tal 

utifrån förmåga. I den utvecklingen tycker jag mig se ett nytt sätt att förhålla sig till de två 

undervisningsspråken, teckenspråk och svenska och med det följer en annorlunda organisation 

av undervisningen. Frågan om vilka konsekvenser det kan få för elevers delaktighet behöver 

ställas. Syftet med föreliggande är att undersöka elevers pedagogiska och sociala delaktighet i 

en sådan förändrad tvåspråkig undervisning. Ges elever förutsättningar att ta del av allt som 

sägs i klassrummet och ges de förutsättningar att själva delta i rika diskussioner?  Min för-

hoppning är att denna studie kan vara ett litet steg mot ökade kunskaper om och utveckling 

av, undervisning för döva och hörselskadade i den förändrade dövundervisningen. 

 

Arbetets disposition 
I inledningen, under kapitlet En förändrad dövundervisning, förklarar jag grunden till mitt 

intresse som lett fram till denna studie. Här i Disposition ger jag läsaren en överblick över var 

man kan finna olika delar av arbetet. I bakgrunden redogör jag i kapitlet Delaktighet, vad 

begreppet kan stå för. Under rubrikerna Tvåspråkighet, Bimodalitet definieras begreppen 

bimodal tvåspråkighet, SimBlend, samt primärt teckenspråkig, respektive primärt talspråkig. 

Här ger jag en kortfattad beskrivning av skillnader mellan talat och tecknat språk vad det 

gäller turtagning och grammatik, något som kommer att utvecklas ytterligare i Tidigare forsk-

ning. Under rubriken Nya utmaningar beskriver jag det dilemma som undervisningen för döva 

och hörselskadade står inför. Detta leder till studiens Syfte och frågeställning. 
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I Tidigare forskning presenterar jag relevant forskning rörande modaliteter, turtagning, kom-

munikation, elevinteraktion, samt läraren som turförmedlare. Med inkluderingsperspektiv som 

teoretisk grund, för jag i Teori ett resonemang om betydelsen av inkludering, samt hur be-

greppet delaktighet förhåller sig till det.  Här presenterar jag även en egen modell, där jag 

sätter inkludering och delaktighet i relation till varandra.  

I avsnittet Metod positionerar jag studien som en etnografisk studie. Jag redogör för min 

datainsamlingsmetod samt mitt urval i Genomförande och urval. I Analysarbete redovisar jag 

hur min analys av materialet gått till. Under rubriken Resultat följer en redogörelse av ana-

lysen av materialet. Analysen redovisas i två olika nivåer som illustreras av rubrikerna Väl-

kommen in där jag redovisar lektionsvis och Under ytan där jag lyfter fram resultatet i utifrån 

mina frågeställningar. Slutligen i Diskussion, diskuterar jag mina resultats eventuella konse-

kvenser och betydelser samt riktar en kritisk återblick mot mitt arbete och för en diskussion 

runt etik, reliabilitet, validitet och begränsningar.   

Bakgrund 

Delaktighet  
I föreliggands studie avser jag att undersöka delaktighet i det bimodalt tvåspråkiga klassrum-

met. Delaktighet är ett centralt begrepp i studien och i detta kapitel försöker jag definiera vad 

delaktighet innebär. I antologin Delaktighetens språk (2004), försöker författarna utreda vilka 

betydelser begreppet kan ha i olika sammanhang. Begreppet används både politiskt och ideo-

logiskt och har såväl en individuell som en social dimension. I motsats till begreppet inklude-

ring, som betonar miljöns anpassning till individen, betonar begreppet delaktighet även indi-

videns egen påverkan på delaktigheten (Gustavsson, 2004). Yttre ramar så som att en tillgäng-

lig miljö erbjuds, är en förutsättning för delaktighet och något individen kan kräva, men även 

individens aktiva medverkan behövs för att individen ska bli fullt delaktig (Molin, 2004).   

Faktorer som får betydelse för individens delaktighet är formell och informell tillhörighet, 

interaktion med omgivningen, samt individens egna engagemang i situationen (Molin, 2004). 

Individ och miljö samverkar i skapandet av delaktighet, på sådant sätt att individen påverkar 

sin miljö, men även genom att individen själv söker upp nischer i miljön där upplevelsen av 

delaktighet blir större (Almqvist, Eriksson & Granlund, 2004).  

I beskrivningen ovan kan man se en antydan att lägga en del av ansvaret på individen och på 

individuella egenskaper. De två specialpedagogiska perspektiven, kritiskt/relationellt, samt 
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individuellt/kompensatoriskt står för olika förklaringsgrunder av svårigheter som kan uppstå i 

skolan. Det förra lägger förklaringen på faktorer i omgivningen. Svårigheter uppstår om mil-

jön inte är anpassad och tillgänglig. Det senare perspektivet lägger problemen på individnivå. 

Delaktighetsbegreppet gör anspråk på att använda sig av förklaringar från båda perspektiven. 

Miljön måste vara tillgänglig, men individens egen påverkan är också av vikt om full delak-

tighet ska uppnås.  

Tvåspråkighet  
Att använda begrepp som modersmål, hemspråk, första samt andraspråk för att beskriv ele-

vers språkanvändande, kan vara ett trubbigt verktyg. Med sådana formuleringar riskerar man 

alltid att missa någon elevgrupp (Axelsson, Magnusson, 2012). Att använda begreppen i 

samband med döva och hörselskadade blir än mer problematiskt. Döva elever kommer oftast 

från hörande familjer och har fötts in i en hörande och talande språkmiljö. Familjen eller 

ibland enbart barnet har sedan, utifrån behov, lärt sig teckenspråk. Vilket är i sådana fall 

hemspråk/modersmål? Ytterligare dimensioner tillförs av att nytillkomna elever kan ha annat 

talspråk och ibland också annat teckenspråk med sig som del av sin flerspråkighet.  

 

Att kategorisera elever som döva eller hörselskadade är inte heller någon självklarhet. Elever-

na kan ha en funktionell hörsel, som kan vara tillräcklig för kommunikation i vissa samman-

hang men inte i andra. Utifrån sina individuella förmågor, kan alltså elever uppträda som 

hörselskadade och talspråkiga i vissa situationer och döva teckenspråkiga i andra. Något 

enkelt samband mellan hörsel och första språk föreligger inte. Jag kommer att i denna studie 

använda begreppen primärt teckenspråkiga, respektive primärt talspråkiga elever. Med det 

menar jag den språkliga modalitet som eleven i huvudsak använder och behöver för att tillgo-

dogöra sig undervisning i en klassrumssituation. Om det avser svenskt teckenspråk respektive 

svenskt talspråk eller annan nationell motsvarighet är underordnat i det begreppet. Det är 

modaliteten som är intressant2. Jag är medveten om att kritik mot den kategoriseringen också 

kan göras, men jag finner att i detta sammanhang ger begreppen primärt teckenspråkiga och 

primärt talspråkiga en större flexibilitet än begrepp som första språk, andra språk, samt mo-

dersmål.  

 
2 Tecknade språk är samma modalitet, oavsett om det är svenskt teckenspråk eller annat nationellt teckenspråk.  
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Bimodalitet 
I fråga om tvåspråkighet för döva och hörselskadade anser jag att begreppet bimodalitet bidrar 

till att utveckla diskussionen. Tecknade språk och talade språk har skilda modaliteter. Med 

skilda modaliteter menas att olika sinnen används för att uppfatta och olika uttrycksätt an-

vänds för att producera språken. Tal uttrycks vokalt och uppfattas auditivt, teckenspråk ut-

trycks gestuellt och uppfattas visuellt. En person som använder de två modaliteterna är bimo-

dalt tvåspråkig (Cramér – Wolrath, 2013). I monomodal tvåspråkighet kan en individ inte 

uttrycka sig på två språk samtidigt, men i bimodal tvåspråkighet finns, på grund av att språken 

använder olika kanaler, en möjlighet att använda språken parallellt. Emelie Cramér – Wolrath 

(2013) kallar detta kommunikationssätt för SimBlend. Fortsättningsvis kommer jag att an-

vända begreppet SimBlend som benämning på simultant talande och tecknande. Uttryck för 

sådan SimBlend kan vara tecken som stöd – TSS, eller talad svenska. TSS innebär att det 

talade språket dominerar och endast betydelsebärande ord tecknas. Simultant talande och 

tecknande kan också utföras genom att flertalet ord tecknas. Detta kallas ofta tecknad svenska 

(Lundström, 1985). Utifrån den forskning jag kunnat finna, har jag inte funnit någon skilje-

linje mellan TSS och tecknad svenska. I analys och resultat kommer jag att benämna båda 

dessa med Cramér – Wolraths (2013) begrepp SimBlend.  

 

Begreppet bimodal tvåspråkighet, använder Cramér – Wolrath (2013) för att beskriva indivi-

ders tvåspråkighet. I föreliggande studie diskuterar jag miljöer och situationer där två språk av 

skilda modaliteter samsas och/eller konkurrerar. Jag har här valt att använda begreppet bimo-

dal tvåspråkighet även till beskrivning av miljöer och situationer.  

 

Nya utmaningar 
I och med en minskad och förändrad elevgrupp, står skolor som bedriver undervisning för 

döva och hörselskadade elever inför några organisatoriska val. Ska skolan välja mellan att 

blanda elever som primärt talar och elever som primärt använder teckenspråk, eller behålla  

språkseparerade grupper med undervisningsspråk talad svenska och svenskt teckenspråk?  

Båda lösningarna erbjuder möjligheter och begränsningar. Språkblandade grupper innebär 

utmaningar i att göra språk och kommunikation tillgängligt för alla. Språkseparerade grupper 

riskerar att bli små och möjligheter till samspel och interaktion mellan elever kan begränsas. 

Interaktion och samspel, liksom elevers engagemang och talutrymme är en viktig faktor i 

lärandet, något jag argumenterar för i nedanstående stycke.  



 
 
 
  
  

	  
	  

6	  

I ett sociokulturellt perspektiv är lärandet ingen enskild process. Det sker mellan individer och 

mellan individ och miljö. Stöttning i lärandet kan erhållas av såväl lärare som kamrater (Fo-

isack, 2013; Skolverket, 2011a; Säljö, 2011). Ann-Christine Wennergren (2006) kallar dessa 

miljöer för A-miljöer. Här har kommunikationsmönstret en flerstämmig karaktär, där elever 

ges mer talutrymme och pedagoger medvetet stödjer elevers språk och kunskapsutvecklande 

genom att uppmuntra till aktivt lyssnande och samtalande. I flerstämmiga klassrum blir inte 

endast samspel och kommunikation mellan elev-lärare av vikt, utan även samspel och kom-

munikation mellan elever har betydelse för lärandet. Wennergren (2006) menar att i svensk 

skola är läraren som kunskapsförmedlare den vanligaste modellen. Kommunikationsmönstret 

IRE, initiering, respons, evaluering, är vanligt förekommande (Skolverket 2011a; Säljö 2011). 

Läraren ställer frågor, eleven svarar och läraren utvärderar svaret. Sådan IRE kan ge upple-

velse av bättre ordning i klassrummet (Carlgren, 2011), men elevens talutrymme begränsas 

och tillräckliga möjligheter till språk och kunskapsutveckling ges inte (Skolverket, 2011a; 

Säljö, 2011; Wedin, 2011). I små grupper kan möjligheten till sociokulturellt lärande genom 

samspel begränsas. Genom att organisera eleverna i bimodalt tvåspråkiga grupper kan grup-

perna görs större. Förutsättningarna för flerstämmiga A-miljöer blir då bättre, men här uppstår 

andra utmaningar, vilket jag kommer att utveckla i nästa stycke.  

 

Tecknat språk innehåller visuella, icke manuella grammatiska signaler och ofta flera simul-

tana betydelsebärande enheter (Cramér-Wolrath, 2013; Danielsson, 2013). Vid simultant 

talande och tecknande, som i SimBlend, tar talspråkets linjära ordning över och spatial in-

formation försvinner (Lundström, 1985; Svartholm, 2010). I ett klassrum där SimBlend an-

vänds riskerar viktig semitisk och grammatisk information att gå förlorad för personer som 

inte uppfattar den auditiva delen av språket. Uppmärksamhet och kommunikation styrs också 

av skilda regelsystem i de olika modaliteterna talat respektive tecknat språk (Cramér-Wolrath, 

2013; Danielsson, 2013). Turtagning i talad miljö sker ofta genom ett aktivt tagande av ordet 

med hjälp av röst. Simultant tal är också möjligt. I en tecknande miljö fördelas turen av före-

gående talare och en person åt gången har ordet (Mather, 1987). I ett SimBlend miljö blir det 

en omöjlighet att följa båda språkens regelsystem och ett måste väljas.  

 

Den nya utmaningen innebär att med en minskad och förändrad elevgrupp, som jag beskrivit, 

ändå kunna organisera undervisning så att flerstämmiga A-miljöer erbjuds och såväl primärt 
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talspråkiga, som primärt teckenspråkiga elevers pedagogiska och sociala delaktighet beaktas. 

Detta leder mig fram till själva problemet där mitt vetenskapliga intresse ligger. 

Syfte och frågeställningar 
I en miljö som innefattar både primärt teckenspråkiga och primärt talspråkiga elever ställs 

speciella krav på organisation av undervisning och kommunikation för att möjliggöra full 

delaktighet. Att det som sägs av såväl pedagoger som kamrater görs tillgängligt, samt att 

eleven ges möjlighet till samspel och engagemang är förutsättningar för delaktighet. Syftet 

med föreliggande studie är att i ett bimodalt tvåspråkigt klassrum, undersöka social och peda-

gogisk delaktighet, samt hur dessa påverkas av språklig tillgänglighet och av styrning av 

uppmärksamhet och turtagning. 

 

Vilka uttryck för social och pedagogisk delaktighet kan man identifiera? 
 

Hur påverkar språklig tillgänglighet social och pedagogisk delaktighet, i ett bimodalt 
tvåspråkigt klassrum? 
 
Hur styrs uppmärksamhet, kommunikation och turtagning i det bimodalt tvåspråkiga 
klassrummet och vilka konsekvenser kan sådan styrning få för elevers sociala och pe-
dagogiska delaktighet?  

 
Hur tar och får elever talutrymme i undervisningen? 
 

Tidigare forskning 
I detta kapitel lyfter jag tidigare forskning relevant, utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Studier som diskuterar och jämför de språkliga modaliteterna tal och teckenspråk blir intres-

santa. Även studier angående turtagning i klassrumsmiljö. Specifikt är teckenspråkets turtag-

nings regler, samt turtagning och kommunikation i klassrumsmiljö intressanta. Lärarens roll 

som turförmedlare och metoder för att för att styra uppmärksamhet, kommunikation och 

turtagning i klassrummet, är intressant då de påverkar elevens möjlighet till talutrymme och 

därigenom elevers möjlighet till interaktion. Då interaktion och samspel är viktiga faktorer i 

elevers delaktighet, har jag även innefattat två studier som berör interaktion och elevsamver-

kan specifikt för tvåspråkiga elever och för döva, hörselskadade elever. 
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Sökning av tidigare forskning har gjorts genom sökning i Örebros universitets sökmotor 

Summon samt i databasen Diva. Jag har använt mig av sökorden turtagning, bimodalitet, 

teckenspråk, interaktion, klassrumskommunikation och delaktighet. Det mesta av tidigare 

forskning representerad i detta kapitel, har jag hittat genom att läsa relevanta studier och tittat 

i deras referenslistor vilka studier de bygger sin forskning på. Detta har lett mig vidare till ny 

sökning i databaser och läsning av studier både inom och utom Sveriges gränser.  

 

Studier om modalitet 
Studier jag funnit som diskuterar och jämför modaliteterna tal och teckenspråk är Kjell Lund-

ström (1985) Emilie Cramér-Wolrath (2013) samt Sangeeta Bagga-Gupta (2002).  Lundström 

(1985) gjorde mitt i 80-talets paradigmskifte från enspråkig till tvåspråkig undervisning inom 

specialskolan, en enkätstudie där han undersökte lärarnas uppfattning om den nya tvåspråkiga 

undervisningen för döva. Han beskriver tecknad svenska vid den tiden, som det dominerande 

kommunikationssättet i klassrummet, både från lärare och elever. Studien är 30 år gammal, 

men är den enda forskning jag funnit som diskuterar tecknad svenska. Jag har därför valt att ta 

med den i min forskningsöversikt. Lundström (1985) menar att tecknad svenska är ett kon-

struerat och ej självständigt språk. Det är det talade språkets ordföljd och grammatik som styr 

språkproduktionen och de för teckenspråket karaktäristiska icke manuella signalerna, är oftast 

borta (Lundström1985). Många av de betydelsebärande enheterna saknas och information 

riskerar att gå förlorad för de primärt teckenspråkiga eleverna i situationer då läraren simul-

tant talar och tecknar (Lundström, 1985; Svartholm, 2010). Det kan diskuteras om strävan 

efter att separera språken inom undervisning för döva och hörselskadad (Bagga-Gupta, 2002) 

beror på de konsekvenser av språkblandning som presenteras (Lundström, 1985; Svartholm, 

2010). Trots det förekommer språkblandad kommunikation i olika sammanhang och med 

olika syften. Vilket följande två studier beskriver.  

 

Benämningen av simultant blandade modaliteter som SimBlend, härrör från Cramér-Wolrath 

(2013). Hon har gjort en långtidsstudie om hur barn utvecklar bimodal tvåspråkighet. I studien 

ingick en döv teckenspråkig familj med tvillingar, en född döv och en född hörande. Den 

döve tvillingen fick CI vid ca tre års ålder. Cramér - Wolrath beskriver hur SimBlend förekom 

i denna familj. Det kunde användas i ett medvetet språkutvecklande syfte eller i syfte att 

undvika språkliga klyftor mellan familjemedlemmarna. Till sitt döva barn använde föräldrarna 

i huvudsak den visuella modaliteten, med inslag av talade ord för att involvera det hörande 
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barnet. Till sitt hörande barn använder föräldrarna tal för att få uppmärksamhet, men övergår 

till mer visuell modalitet efter att förälder och barn fått ögonkontakt. I barnens kommunikat-

ion förekom också SimBlend. Hos det CI–opererade barnet i huvudsak efter operationen. 

Även i samvaro med andra hörande personer använde familjen SimBlend för att överbrygga 

språkliga barriärer (Cramer-Wolrath, 2013). 

 

Blandning av språk förekommer även i undervisning för döva och hörselskadade. Bagga-

Gupta (2002) gjorde i slutet av 1990-talet en studie på RGD i Örebro. Syftet var att studera 

hur döva gymnasieelever utvecklar sin läs och skrivkompetens i en tvåspråkig undervisning.  I 

studien utgår hon från ett sociokulturellt perspektiv och menar att språk utvecklas i samspel 

och genom sammanhang. Eleverna i studien hade svenskt teckenspråk som första språk och 

skriven svenska som andra språk. Motsatt förhållande gällde för lärarna. På vissa lektioner 

användes tolk. Bagga-Gupta (2002) påpekar att från organisations nivå och läroplans nivå är 

normen att separera de två språken svenska och teckenspråk. Men hon menar att sådan språk-

separering inte alltid är gynnsamt. Dövas tvåspråkighet är komplex och för god utveckling av 

skriftspråket, behövs ett sociokulturellt angreppssätt där eleverna erbjuds rika språkmiljöer. I 

den tvåspråkiga miljön fann Bagga-Gupta (2002) flera olika modaliteter, svenskt teckenspråk, 

talad svenska, skriven svenska och handalfabetade ord. En länkning mellan dessa modaliteter 

var vanligt förekommande. Detta kallar hon för Local-Chaining och menar att det är ett vik-

tigt verktyg för att utveckla döva elevers tvåspråkighet. Språklig interaktion och genuina 

språksituationer gynnar elevernas språkutveckling. För det krävs språkligt komplexa situat-

ioner och rika språkliga miljöer (Bagga-Gupta, 2002). Hon fann att i mer individuellt oriente-

rat arbete, där eleverna arbetade enskilt och läraren ägnade sig åt en elev i taget, var språket 

mindre komplext och Local-Chaining användes sällan. I gemensamma lektioner förekom ett 

mer komplext språkanvändande. Både offentligt och socialt prat uppstod här. Elevernas enga-

geman upplevdes här som högt och tekniken Local-Chaining användes ofta av lärarna.  

 

Användandet av Local-Chaining är ett språkutvecklande förhållningssätt. I tidigare beskrivna 

studie av Cramér-Wolrath (2013), använde föräldrarna en liknande länkning mellan talad 

svenska och teckenspråk. I Bagga-Guptas (2002) studie sker länkningen i huvudsak mellan 

teckenspråk och svenskt skriftspråk. Utöver detta är också skillnaden i ålder på bar-

nen/eleverna är uppenbar. Trots dessa skillnader och det faktum att författarna inte använder 
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samma begrepp så kan det vara relevant att ställa sig frågan om det inte faktiskt är samma 

språkutvecklande verktyg lärarna och föräldrarna använder sig av.  

Studier om interaktion och elevsamverkan 
De tre tidigare studierna diskuterade modaliteter. Nästkommande två studier behandlar sam-

spel mellan elever. I artikeln ”Klassrumsinteraktion i de tidiga skolåren”, redogör Åsa Wedin 

(2011) för en klassrumsstudie med fokus på andraspråkselevers lärande. Wedin (2011) menar 

att klassrumsinteraktion är än viktigare för elever som har annat första språk än undervis-

ningsspråket. För att utveckla språk måste eleverna erbjudas rika tillfällen att använda språket 

på olika sätt och med olika syften. I studien observerades tre modeller för undervisning, lä-

rare-helklass, lärare-elev, elev-elev. I artikeln fokuseras på språket i helklassundervisningen 

och här finner Wedin (2011) inte att eleverna erbjuds de språkliga utmaningar som krävs för 

att utvecklas. Talturerna är korta, språket är enkelt och något uttalat brobryggande mellan 

vardagsspråket och skolspråket finns inte. Kommunikationsmodellen IRE (initiering, respons, 

evaluering) som tidigare diskuteras kallar Wedin (2011) för IRF (initiering, respons, feed-

back). Hon menar att traditionellt användande av denna modell inte ger eleverna dessa till-

fällen att använda och utveckla språket, men med små förändringar i mönstret kan läraren 

stimulera eleverna att utveckla sina ställningstaganden och det kan leda till en rikare dialog, 

menar Wedin (2011).  

I en kvantitativ studie av Elsa Foisack, Claudia M Pagliaro och Ronald R Kelly (2013), gjor-

des jämförelser av resultatet på det Nationella ämnesprovet i Matematik, mellan elever i 

specialskolan år 10 och elever i hörande skolor år 9. Eleverna analyserades utifrån undervis-

ningsgrupp, teckenklass eller dövklass. En enkät för att ta bedöma bakrundsvariabler genom-

fördes också. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. De fann att döva elever på 

specialskolan fick bättre resultat på de uppgifter de utförde i grupp, än när de löser uppgifter 

individuellt. Foisack et al. (2013) menar att döva och hörselskadade elever är starkare i mate-

matik när det gäller den muntliga delen jämfört med den skriftliga delen. Interaktion gynnar 

utvecklandet av lösningsstrategier, menar författarna. Bristande teckenspråkskompetens hos 

lärare kan också bidra till att möjlighet till sociokulturellt lärande genom interaktion begrän-

sas, menar Foisack et al.( 2013).  
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Studier om turförmedling och kommunikationsmönster 
Turtagningsregler och strategier för att styra och reglera kommunikationen i klassrummet är 

ett annat intresseområde för föreliggande studie. Turtagningsstrategier är en del av hur under-

visning och kommunikation organiseras i klassrummet och dessa får konsekvenser för olika 

aspekter av elevers delaktighet.  Följande tre studier behandlar turtagning och kommunikat-

ionsmönster.  

 

Susan Mather (1987), presenterar en klassrumsstudie där man observerat två klassrum där 

American Sign Language - ASL används3. Studien är sedan slutet av 80-talet och bör ses med 

medvetenheten att den är drygt 25 år gammal. Då den på ett intressant sätt diskuterar och 

jämför turtagning samt diskuterar lärares styrning av kommunikation har jag innefattat den i 

min översikt av tidigare forskning. Även Louise Danielsson (2013) refererar till Mather 

(1987) i sin studie om det teckenspråkiga klassrummet. I Mathers (1987) studie deltog två 

lärare. En lärare som har ASL som första språk samt en hörande lärare som tillägnat sig ASL 

som vuxen. Fokus i studien är hur kommunikationen styrs och regleras och en jämförelse 

mellan hur de två lärarna använder dessa strategier görs. Mather (1987) diskuterar skillnader i 

turtagningsregler mellan Amerikanskt teckenspråk ASL och Amerikanskt talat språk. På talat 

språk är det möjligt för en talare att vinna uppmärksamhet med hjälp av ljud och högt tal och 

därigenom ta ordet. Samtidigt tal från två personer är också möjligt på talspråk, då talare 

samarbetar och fyller i varandras tal. Teckenspråkets visuella karaktär däremot innebär att det 

endast kan finnas en talare i taget, samt minst en mottagare som har ögonkontakt med den 

som talar. En person kan inte inleda ett samtal förrän personen fått lyssnarens uppmärksam-

het, menar Mather (1987).  

 

Påkallande av uppmärksamhet kan göras på olika sätt. Genom viftande eller snabba rörelse i 

den andre personens synfält, eller lätt kroppskontakt (Mather, 1987). Ordet kan inte heller i 

teckenspråkiga samtal tas, utan det fås. Turordningen regleras genom att den som hade ordet i 

föregående talsekvens agerar turförmedlare och bestämmer både vem som får ordet och när. 

För att få ordet i ett teckenspråkigt klassrum måste eleven få ögonkontakt med läraren.  

 
3 I detta sammanhang likställs ASL och talad amerikanska med Svenskt teckenspråk och talad svenska, då 

språken har samma modaliteter 
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Läraren väljer ut den elev som turen går till. När eleven har talat färdigt går turordningen 

automatiskt tillbaka till läraren (Mather, 1987).  

 

Blickriktningar används av läraren för att styra konversationen (Mather, 1987). När samtal 

initieras eller upprätthålls används I-Gaze, individuellt indikerande blick. Läraren ger eleven 

ordet med blicken och I-Gaze fortsätter medan läraren lyssnar på eleven. Den gruppindike-

rande blicken G-Gaze, används när läraren riktar sig till hela gruppen. Blicken sveper då över 

gruppen och någon individuell kontakt tas inte förrän ordet överlämnas till någon annan. Om 

läraren inte behärskar turtagningsreglerna kan osäkerhet i gruppen uppstå om läraren tilltalar 

enskild elev eller talar till hela gruppen (Mather, 1987). 

 
Parallella samtal på teckenspråk kan visserligen pågå i ett och samma rum men då finns det en 

turförmedlare i varje samtal (Danielsson, 2013). Jennifer Coates och Rachel Sutton-Spence 

(2001), motsäger detta och menar att forskning om teckenspråkets turtagningssystem i huvud-

sak har gjorts i undervisningssammanhang, där one-at-a-time modellen dominerar.  De har 

studerat turtagningsmönster i mer informella konversationer mellan personer som känner 

varandra väl. I sådana situationer kan döva ha uppmärksamhet riktad mot flera personer sam-

tidigt. Överlappande tal, liknande det man kan se i talad konversation förkommer också. Detta 

beror på att ett jämlikt förhållande råder mellan deltagarna, i motsättning till det förhållande 

som råder i klassrumsundervisning menar Coates och Sutton-Spence (2001). 

I sökningen av tidigare forskning har jag inte funnit någon studie som handlar om den bimo-

dala klassrumssituation som kommit att utvecklats i och med elevgruppens förändring under 

de senaste åren. Förutom Lundstöms (1985), idag 30 år gamla studie, har jag inte funnit någon 

studie som diskuterar SimBlend i klassrummet. Möjligen beror det på att, liksom Bagga-

Gupta (2002) påpekar, språkseparering länge har varit norm inom undervisning för döva och 

hörselskadade. Cramér-Wolraths (2013) studie berör SimBlend i en familjesituation. Bagga-

Gupta (2002) diskuterar Local-Chaning i klassrumsmiljö men berör då huvudsak länkning 

mellan teckenspråk och skriven svenska, snarare än talad svenska som i SimBlend. Jag har 

heller inte funnit någon studie som analyserar vilka turtagningsstrategier som används i det 

bimodalt tvåspråkiga klassrummet eller vilka konsekvenser strategier för styrning av kommu-

nikation får för elevers delaktighet.  
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Sammanfattningsvis kan sägas den tidigare forskning som här presenterats, ger en kunskaps-

bild av aspekter som är intressanta utifrån delaktighet och utifrån modalitet var för sig. Jag 

vill genom föreliggande studie sammanbinda denna kunskap till en förståelse för delaktighet i 

det bimodalt tvåspråkiga klassrummet. 

Teori  
I föreliggande studie diskuteras social och pedagogisk delaktighet i det bimodalt tvåspråkiga 

klassrummet. Som teori används ett inkluderingsperspektiv. Inkluderingsbegreppet är an-

vändbar som teoretisk utgångspunkt i denna studie, eftersom det liksom begreppet delaktig-

het, innefattar flera dimensioner som social och pedagogisk, men även en samhällelig och 

demokratisk dimension.  

Begreppet inkludering i skolan föregicks av begreppet integrering. Integrering växte fram som 

en reaktion mot segregerande verksamheter, men med tiden kom det att endast stå för en 

fysisk placering av individen (Tøssebro, 2004). Det nyare begreppet inkludering växte fram 

genom Salamancadeklarationen (Unesco, 1994) där begreppet inclusion används. Inclusion 

har på svenska kommit att översättas till inkludering (Nilholm, 2007). Om det äldre begreppet 

integrering lägger fokus på individens anpassning till gruppen, så lägger det nyare begreppet 

inkludering ett större focus på anpassning av den miljö eleven är en del av. Begreppet inklu-

derad i singular, som i en elev är inkluderad, blir därför en paradox, då inkludering omfattar 

hela miljön och inte endast en individ (Emanuelsson, 2004). Även Nilholm (2006) beskriver 

inkludering som något som omfattar alla. Han ser elever som skolans delar och skolan som 

helheten. Inkludering innebär att helheten ska organiseras och anpassas utifrån dess delar 

istället för tvärt om.     

Med de tolkningarna som givits kan man se begreppen integrering och inkludering, som 

representanter för två olika specialpedagogiska perspektiv, individuellt/kompensatoriskt och 

relationellt/kritiskt perspektivet. I det kritiska perspektivet är elevers olikheter grundläggande 

faktorer som bör ses som en tillgång och som all undervisning måste anpassa sig till (Nilholm, 

2006). I det kompensatoriska perspektivet är eleven den huvudsakliga ägaren av sina svårig-

heter och identifiering, diagnos och åtgärder som t.ex. placering är centrala i detta perspektiv 

(Nilholm, 2006). Integrering har kommit att stå för kompensatoriska perspektivet där indivi-

den ska anpassas till helheten. Det nyare begreppet inkludering är en reaktion mot detta kom-

pensatoriska synsätt och kan ses som uttryck för ett kritiskt perspektiv. 
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Men begrepp är inte absoluta. Även begreppet inkludering har med tiden kommit att ibland 

användas för att beskriva ett individuellt/kompensatoriskt perspektiv, där den enskilda eleven 

är inkluderad i singular. Att använda inkluderingsperspektivet som teori kan därför verka 

problematiskt när betydelsen av begreppet förskjuts och förändras beroende på tid och kon-

text. Nilholm (2006) tar ett dock ett socialkonstruktionistiskt avstamp när han uttrycker att 

även om begreppen integrering och inkludering har betytt olika saker vid olika tidpunkter, så 

är det vad de betyder vid den studerade tidpunkten som är det intressanta. Med det sagt vill 

jag klargöra vad jag i denna studie ser som inkludering. Nilholms (2006, 2007, föreläsning 

2014-09-25) kriterier för inkludering säger att; i en inkluderande verksamhet är miljön anpas-

sad till eleven i stället för motsatt förhållande; elevers olikheter ses som en tillgång; hinder ses 

som något som uppstår i en miljö och inte som en egenskap hos eleven; beslut som lett fram 

till inkludering har skett genom demokratiska processer; särlösningar används ej och till sist 

de kriterier som är relevant i denna studie, eleven är såväl socialt som pedagogiskt delaktig.  

Jag använder mig av begreppen pedagogisk delaktighet och social delaktighet. Dessa berör 

det som i kapitlet delaktighet, beskrivits som de yttre givna ramarna för delaktighet, men även 

den del av delaktighet som är beroende av elevens egna engagemang. Pedagogisk delaktighet 

innebär att eleven ges möjlighet att ta del av undervisningens pedagogiska innehåll, det som 

är lektionens mål. Pedagogisk delaktighet kan även gälla parallellt lärande som uppstår på 

sidan om lektionens avsedda mål. Exempel på detta från min empiri är; i en biologi lektion 

med mål att lära sig om några djurs livsvillkor uppstår en diskussion mellan några elever, om 

människans organ. Social delaktighet innebär att man är delaktig i det sociala samtalet och 

samvaron. Men även här sker ett lärande, vilket innebär en svårigheter att definiera vad som 

är pedagogisk delaktighet och vad som är social delaktighet. Jag gör ett försök till klargörande 

under rubriken Analysarbete. 
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För att elever ska vara socialt och pedago-

giskt delaktiga måste det språk som används 

av kamrater och pedagoger vara tillgängligt. 

Språklig tillgänglighet kan sägas vara ett 

uttryck för tillgänglig miljö och därigenom 

en yttre förutsättning för delaktighet (Molin, 

2004). Då studien sker i en bimodalt tvåsprå-

kig miljö, ville jag diskutera delaktighet i det 

som sägs. Detta ledde mig till utformandet av 

en begreppsmodell. Syftet med modellen är 

att inför analysen klargöra hur begreppen 

inkludering, språklig tillgänglighet, pedagogisk delaktighet och social delaktighet förhåller sig 

till varandra.  I modellen har jag lagt begreppet språklig tillgänglighet, som ett paraply över 

social och pedagogisk delaktighet. Genom språklig tillgänglighet kan social och pedagogisk 

delaktighet nås. I situationer där elever samspelar förekommer såväl social som pedagogisk 

delaktighet. Därför finns en samverkanspil mellan dem.  

Metod 
Kvalitativ forskning, enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) i, Handbok i kvalita-

tiv analys, syftar till att beskriva det observerade genom forskarens ögon, i motsats till kvanti-

tativ forskning som avser att mäta och objektivt förklara. Forskaren har en relation till det som 

beforskas och därigenom en oundviklig påverkan på resultatet. Detta är en kvalitativ studie 

och har som sådan ingen strävan att uttala sig om det allmänna utan endast en önskan om att 

ge en bild av hur undervisning i det bimodalt tvåspråkiga klassrummet kan te sig och genom 

det bidra till en förståelse av de utmaningar och möjligheter som kan uppstå.  

Etnografi-upptäckandets väg 
Föreliggande studie ansluter sig till det etnografiska fältet. Etnografi vilar ursprungligen på 

antropologi och sociologi och kännetecknas av observation och deltagande i vardagslivet med 

avsikt att fånga synvinklar och exemplifiera hur fenomen kan uppfattas. Syftet med etnogra-

fiska studier är att ge fylliga beskrivningar som går under ytan och förbi det uppenbara 

(Denscomb, 2009). I denna studie är avsikten att studera delaktighet ur aspekterna pedagogisk 

delaktighet, social delaktighet. Etnografins undersökande arbetssätt har använts för att fånga 

uttryck för dessa aspekter, samt för att beskriva ögonblicksbilder av den verklighet som ob-
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serveras. I en kvalitativ etnografisk studie går inte forskningen att återupprepa och något 

anspråk på generaliserbarhet finns därför inte. Etnografisk kunskap kan däremot vara en 

byggsten som bidrar till förståelse för liknande situationer (Denscomb, 2009). Etnografiska 

studier kan också ge ett bidrag i att utveckla och testa teorier och begrepp och till att detektera 

nya intressanta områden. (Thomassen, 2007).  

Genom sitt deltagande blir forskaren en naturlig del av ekvationen och forskningspåverkan 

kan inte förbises (Denscomb, 2009; Kullberg, 2014). Forskaren måste därför måla en bild av 

sin förförståelse för att ge läsaren en möjlighet att avgöra i vilken mån den färgat resultatet.    

I föreliggande studie är min egen erfarenhet av en förändrad dövundervisning, grunden till 

mitt intresse och min problemformulering. Att ha god kännedom om sitt forskningsområde 

kan ge fördelar, men det kan också hindra forskaren från att se nya saker (Denscomb, 2009; 

Thomassen, 2007). Jag måste därför hålla mig öppen för att min förförståelse under arbetets 

gång kommer att förändras av det jag ser. 

 I etnografisk forskning följer man upptäckandets väg, i motsats till bevisets väg som i deduk-

tiv forskning (Kullberg, 2014). Utifrån det kan problemformulering och frågeställningar 

omformuleras under arbetets gång. Även teori växer fram genom att de delar forskaren ser i 

studien bildar mönster och helheter. Teorier, problemformuleringar och frågeställningar är 

verktyg som ska hjälpa forskaren finna svar och får inte bli begränsningar i arbetet (Kullberg, 

2014). I inledningen av min studie hade jag ett intresseområde som genom mina observationer 

succesivt smalnades av mot några teman. Utifrån dessa teman formulerades frågeställningar 

som kommit att omformuleras i omgångar allteftersom analysen framskridit. Även min teore-

tiska begreppsmodell (figur 1) har vuxit fram som en del av detta arbetssätt.  

Genomförande och urval  
Empirin i denna studie är filmade observationer i ett bimodalt tvåspråkigt klassrum. Utgångs-

punkten i mitt urval var att finna olika situationer där primärt teckenspråkiga och primärt 

talspråkiga elever deltar i samma undervisning. Detta för att finna exempel på hur undervis-

ningen och kommunikation kan organiseras. Vilka utmaningar och möjligheter jag kunde se 

och vilka konsekvenser olika val kunde ge för elevers delaktighet. Rektorer på sex skolor som 

bedriver undervisning för döva och hörselskadade kontaktates via e-post, för förfrågan om 

möjlighet att genomföra observationer. I mailet till rektorerna till bifogades brev för medgi-

vande att delta i studien. Ett till pedagoger, samt till ett till elever och vårdnadshavare (Se 

bilaga 1 och 2). Fem av dessa skolor var statliga specialskolor inom SPSM, en var en kom-
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munal skola. Två skolor var villiga att delta i studien. Den skola jag gick vidare med var en 

specialskola. Här fanns en mellanstadieklass med en blandning av primärt teckenspråkiga och 

primärt talspråkiga elever, samt lärare som var intresserade att delta i studien. Utskick inne-

hållande information om studien, samt förfrågan om medgivande från vårdnadshavare och 

elever gjordes i mitten av januari 2015. Positivt medgivande gavs för fem av sex elever.  

 

De fyra huvudkraven på humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Min 

ambition var att genom det skriftliga medgivandebrevet, uppfylla informationskravet och 

samtyckeskravet gentemot vårdnadshavare och elever. Texten i detta skriftliga medgivande 

kan upplevas som svår för elever i denna ålder. Ett försök att kompensera detta gjordes vid 

mitt första möte med eleverna. Jag informerade då muntligt om syftet med studien och hur jag 

tänkte filma med två kameror. Eleverna fick veta att filmmaterialet efter att arbetet var klart 

skulle komma att förstöras, att deltagandet var frivilligt och närsomhelst kunde avbrytas. Jag 

förklarade att såväl skola som elevers namn skulle hållas hemliga i arbetet. Därefter frågade 

jag om tillåtelse att filma i klassrummet och bad om deras muntliga medgivande att delta i 

studien. Denna information och förfrågan om att delta gjordes i helklass, något som kan ha 

fått påverkan på elevernas svar och som kommer att diskuteras under Metoddiskussion.   

Observationerna är gjorda i mitten av februari under tre dagar. Urval av vecka gjordes utifrån 

bekvämlighetsurval med hänsyn till resande och tid. Urval av dagar utifrån att få en god re-

presentation av lektioner. Alla elever var närvarande dessa tre dagar. Vid engelskalektionen är 

ordinarie lärare sjukskriven. En annan lärare som är bekant för eleverna vikarirerar. Vid NO-

lektionerna är den lärare som fungerar som tolk och resurs, sjukskriven. Samma lärare som 

vikarerar vid engelskalektionen vikarerar här.  

Under de filmade observationerna hade eleverna fyra olika ämnen samt mentorstid. Lektion-

erna valdes ut med hänsyn till att få variation i organisation samt att få en blandning av pri-

märt talspråkiga och primärt teckenspråkiga elever. Jag filmade fem lektionstillfällen, som 

gav totalt 5 timmars filmat material. Ämnena fördelade sig på två NO lektioner, en SO lekt-

ion, en engelsklektion samt en svensklektion. Under SO-lektionen, som var veckans första 

lektion, användes en del av tiden till mentorstid, då elever och pedagoger gick igenom prak-

tiska saker som väntade under veckan. I studien deltog fem pedagoger. Vid alla lektioner 
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utom engelskan närvarade två pedagoger i klassrummet. Filmningen utfördes med två kame-

ror. Kamera 1 ställdes upp vid huvudänden av klassrummet, riktad mot eleverna. Kamera 2 

ställdes i motsatt ände av klassrummet riktat mot Whiteboard eller smartboard. Den elev som 

inte deltog i studien var närvarande i klassrummet men placerad utanför bild och innesluts 

inte i analysen.  

Birgitta Kullberg (2004) beskriver en etnografisk dokumentation som täta observationsbe-

skrivningar. Hon poängterar hur viktigt det vid observationstillfället är att vara att saklig och 

observerar alla detaljer utan värderande. Till min hjälp vid observationen har jag haft filmat 

material som dokumenterat två olika perspektiv av klassrummet. Detta har jag motiverat 

utifrån de två språkliga modaliteterna. I ett klassrum pågår många simultana händelser. I ett 

bimodalt klassrum är några på talat språk och andra på teckenspråk. Att observera och hinna 

anteckna alla detaljer av betydelse, bedömde jag som en omöjlighet. Ett alltför omfattande 

antecknade skulle medföra att jag missade vad som tecknades. En ljudupptagning skulle inte 

heller räcka som stöd i dokumentationen. Jag valde att filma med två kameror för att innesluta 

så mycket som möjligt av det språk, samspel och kommunikation som försiggick i klassrum-

met, såväl mellan pedagog-elev som mellan elever. Som komplement till det förde jag ett 

enkelt observationsprotokoll. Jag satt längst bak i klassrummet med anteckningsblock samt 

klocka.  

I mitt protokoll fanns tre kolumner, en för tid, en för observation och en för reflektion/frågor. 

I observationskolumnen antecknade jag kort, händelser som jag fann intressanta. I tidskolum-

nen antecknade jag den tid som då förflutit sedan jag startat inspelningen, detta för att lättare 

hitta tillbaka till händelsen. En kvalitativ analys kan ske som tolkningar i tre grader. Den 

första graden sker genom observation i nuet (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2009). I obser-

vationskolumnen antecknade jag det jag observerade i klassrummet. Min ambition var att i 

detta skede skriva sakligt utan värderande. Samtidigt antecknades tidpunkt för det som inträf-

far, för att underlätta att hitta i materialet. I kolumnen reflektion/frågor antecknade jag even-

tuella reflektioner eller frågor som uppstod vid observationen och som jag senare ville ställa 

till materialet, till eleverna, eller till pedagogerna. En svårighet som uppstod i det var att 

behålla min saklighet. Min tolkning av andra graden inleddes således redan i detta reflektions-

stadie, vilket enligt Elvstrand et al. (2009), kan göras redan på fältet.  

En observatörsroll kan ha olika nivåer av deltagande i det som händer på fältet. I en observat-

ion av första ordningen är observatören passiv och deltar inte i det som sker. Detta ger en 
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högre reliabilitet till resultatet av observationen. En observation av andra ordningen innebär 

att observatören deltar i verksamheten (Björndal & Nilsson 2005). En glidande skala däremel-

lan kan anses föreligga (Quennerstedt, föreläsning 2014-09-25). Min observatörsroll kan bäst 

beskrivas som deltagande observatör. Vid observationstillfällena har jag strävat efter att för-

hålla mig neutral och att ej vara delaktig i det som skedde i klassrummet. Men såväl elever 

som pedagoger har varit medvetna om min och kamerornas närvaro. Elever har vid några 

tillfällen tilltalat mig och ställt frågor till mig. Det har handlat om både om undervisningsin-

nehåll, om mina kameror och anteckningar eller om min person. Det går därför naturligtvis 

inte att utesluta att jag som observatör har haft en effekt på det som utspelas i klassrummet.  

Efter de tre dagarnas observation inledde jag min analys av materialet. Genom det identifie-

rade jag några intressanta teman som jag ville diskutera med eleverna. Hur språkligt delaktiga 

de var, samt hur engagerade de var vid olika tillfällen. Vid mitt första möte med eleverna, 

uttryckte flera elever att de gärna ville se något av det filmade materialet. Min avsikt hade 

varit att efter en inledande analys, återkomma efter ca en vecka för att ställa uppföljande 

frågor till gruppen. Elevernas önskan att se materialet ledde att jag använde korta filmsekven-

ser som diskussionsunderlag till en fokusintervju. Inför fokusintervjun och filmvisningen 

hade jag valt ut fyra korta filmsekvenser som exemplifierade de teman jag funnit under den 

inledande analysen. Jag bad eleverna att, samtidigt som de såg filmsekvensen, fundera över 

dessa teman som jag skrev på tavlan som rubrikerna Engagemang och Delaktighet. Gällande 

delaktighet förklarade jag att de skulle fundera över hur de var språkligt delaktiga i filmse-

kvensen. Hur väl förstod de och hade möjlighet att uppfatta det som sas i klassrummet? Gäl-

lande engagemanget skulle de fundera över hur engagerade de var, hur ivriga var de att bidra i 

diskussioner, svara på frågor och ställa frågor. I detta skede använde jag ännu inte social och 

pedagogisk delaktighet. Dessa begrepp har jag identifierat senare och de användes därför inte 

som begrepp vid fokusintervjun. Det som jag här kallar delaktig och beskriver för eleverna 

som att höra och förstå, har jag senare kommit att kalla språklig tillgänglighet. Efter varje 

filmsekvens diskuterade vi de två aspekterna delaktighet och engagemang. Innan varje ny 

sekvens aktualiserade jag rubrikerna och deras innebörd igen. Fokusintervjun filmades, men 

möjlighet till att föra observationsanteckningar fanns inte, då jag i denna situation fungerade 

som samtalsledare och i några tillfällen även som tolk. I fokusintervjun var min grad av delta-

gande större än i observationssituationen. Det var jag som ställde frågor, fördelade ordet och 

satte ramar för samtalet. I beaktande måste tas vilken effekt detta kunnat ha på elevernas 

bidrag i intervjun.  
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Att välja filmsekvenser till fokusintervjun krävde vissa etiska ställningstaganden. Jag ville 

visa och diskutera sekvenser där jag tyckte mig se att specifika elever inte var delaktiga i det 

som sades i klassrummet. Samtidigt måste jag ta under övervägande att det kunde vara svårt 

för eleven att se sig utifrån och kanske inse att det fanns delaktighetsbrister. Forskningskravet 

och individskyddet måste ständigt vägas mot varandra (Vetenskapsrådet, 2011). Den förstå-

else för kunskapsområdet en diskussion runt en sådan sekvens kunde tillföra, gjorde att jag 

valde att visa dessa sekvenser för eleverna i fokusintervjun. 

Analysarbete  
Här vill jag redovisa hur jag kategoriserat mina observationer och gått tillväga i analysen. 

Analysen har gjorts i flera steg. Kategorier, val av teori, samt frågeställningar har vuxit fram 

under arbetet.  Som jag tidigare beskrivit, inleddes analysen redan vid observationstillfället 

genom en tolkning av första graden (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2009). Därpå följde en 

allmänt hållen analys av videomaterialet, där de observationsprotokoll som gjorts vid obser-

vationen kompletterades. Utifrån den analysen kunde några intressanta teman identifieras som 

jag önskade gå vidare med. Dessa teman ledde till att jag utformade en samtalsmodell att 

använda i fokusintervjun med utgångspunkt i rubrikerna Engagemang och Delaktighet och 

underrubrikerna När fungerar det bäst? När blir det svårt? Materialet från fokusintervjun har 

analyserats på liknande sätt som lektionsobservationerna. Något observationsprotokoll fördes 

inte under fokusintervjun. Första analys av intervjuerna gjordes vid den första granskningen 

av filmerna. Jag förde vid den granskningen ett liknade observationsprotokoll som använts 

under lektionsobservationerna. Det resultat som framkommit ur fokusintervjun, tjänar som 

elevernas kommentarer till mina frågeställningar. 

Genom det som framkom i fokusintervjun, växte nya frågor till materialet fram och en andra 

analys tog vid utifrån dem. De begrepp jag använder i analysen, språklig tillgänglighet, social 

delaktighet, pedagogisk delaktighet utkristalliserades ur arbetet med teori och tidigare forsk-

ning. En modell (figur 1) för hur de olika begreppen förhåller sig till varandra, samt till inklu-

dering tog form. Mina frågeställningar växte fram ur detta arbete. Dessa fyra frågeställningar 

har jag försökt besvara utifrån materialet.  

En av mina frågeställningar är vilka uttryck för pedagogisk och social delaktighet kan obser-

veras. Hur har jag då skiljt de två delaktighetsformerna åt i analysen? En absolut gräns mellan 

social och pedagogisk delaktighet är svår att dra. De två interagerar och påverkar varandra. 

Som beskrivits tidigare definierar jag pedagogisk delaktighet som möjlighet att ta del av 
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undervisningens pedagogiska innehåll. Sådan möjlighet ges genom att språk, kommunikation 

och undervisningsmetoder görs tillgängliga för den enskilde eleven. Även att ta del av annat 

parallellt lärande som uppstår på sidan om lektionens avsedda mål, kan vara pedagogisk 

delaktighet. Social delaktighet kan vara att eleven har möjlighet att delta i samtal med andra 

om sådant som gäller annat än lektionens innehåll och mål. Men social delaktighet innefattar 

inte endast en social samvaro, utan även ett lärande. Svårigheter att skilja de två begreppen 

social och pedagogisk delaktighet, uppstår framförallt då elever engagerar sig i parallellt 

lärande. Ett socialt samtal mellan elever kan glida över i ett samtal med parallellt lärande. Det 

som initialt var socialt, får ett lärandeinnehåll och blir då till pedagogisk delaktighet.  

Hur observerar man då uttryck för delaktighet? Delaktighet innefattar flera dimensioner. En 

full delaktighet förutsätter både tillgänglighet, engagemang, samt individens subjektiva upp-

levelse av delaktighet (Molin, 2004). Det som är observerbart av dessa dimensioner är, mil-

jöns tillgänglighet, samt elevens egna engagemang. Engagemang kan vara passivt intraperso-

nellt. Sådant engagemang är svårt att observera. Då enskilt engagemang uttrycks genom 

någon aktivitet blir det möjligt att observera. Engagemang kan även utryckas på gruppnivå då 

flera individer tar del i ett gemensamt lärande. Sådant engagemang kan observeras genom att 

många röster hörs och genom samspel. Elevernas egen upplevelse av delaktighet är inte i 

fokus i denna studie då det hade krävt mer djupgående intervjuer. Till viss del kan det sägas 

att det kommer fram i fokusintervjun. Delaktighet kan bero på yttre faktorer, så som miljöns 

tillgänglighet och på individens egna engagemang (Molin, 2004). I denna studie diskuteras 

engagemang och den yttre miljöfaktorn språklig tillgänglighet. 

Resultat 

Välkommen in 
Under denna rubrik redovisas materialet lektionsvis. De delar av mitt material som jag funnit 

svara mot mina frågeställningar lyfts här fram i en första gradens tolkning (Elvstrand, Hög-

berg & Nordvall 2009). Sekvenser intressanta utifrån frågeställningarna, exemplifieras genom 

transkriberade citat. Syftet med att redovisa på detta sätt är att presentera läsaren för den 

bimodalt tvåspråkiga miljön. Genom att ge konkreta exempel på de komplexa situationer ett 

bimodalt tvåspråkigt klassrum erbjuder, vill jag göra mitt resultat genomlysligt och höja 

studiens reliabilitet. Sammanfattande analys ges i slutet av varje lektion. För lektion 2 och 3 
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görs en gemensam sammanfattning. En djupare analys utifrån mina frågeställningar presente-

ras i nästa kapitel Under ytan.  

Med hänsyn till anonymitet har eleverna i transkriberingarna namngivits med E för elev samt 

en bokstav. I fall då individer benämns som han eller hon, ska det inte ses som angivande av 

kön. I några fall har det könsneutrala hen använts. Transkriberingsnyckel finns i bilaga 3. 

Lektion 1: 
Detta är veckans första lektion och den sker i elevernas hemklassrum. Undervisande lärare är 

döv och teckenspråkig. Det är en 40 min lektion som på schemat står angivet som SO-lektion, 

men används även till mentorstid. Denna vecka ska en friluftsdag infalla. Eleverna har därför 

fått papper hem för att välja aktivitet. Ca halva lektionen åtgår till mentorstid och halva till 

SO. Eleverna sitter i bänkar i en halvmåneformation.  

Kommunikationsspråket under denna lektion är TSP och det turtagningssystem som råder i 

denna lektion är teckenspråkets. Läraren använder de indikerande blickarna G-Gaze och I –

Gaze. Även informell turtagning kan ses genom att överlappande tal och att ”ta ordet” före-

kommer. Sekvenser av IRE mönster finns representerat i denna lektion och då ofta i kombi-

nation med handuppräckning.  

En av eleverna är tämligen ny i klassen. Eleven är primärt talspråkig och enligt undervisande 

lärare behärskar eleven ännu inte TSP och behöver stöd i kommunikation med lärare och 

kamrater. Därför finns en resurslärare som fungerar som stödtolk. Eleven kallas i studien för 

T. Resursläraren sitter nära eleven och stödtalar det som sägs av läraren och övriga elever. 

När T vill uttrycka något tecknar T själv eller får stöd att teckna av resursläraren. Modaliteten 

SimBlend förekommer begränsat.  

T tar del av det som sägs delvis genom resurslärarens stödtolkning. Resursläraren har svårt att 

översätta allt vid mer informell turfördelning och när flerstämmigheten är hög. Vid IRE situ-

ationer eller när läraren håller i ordet får resursläraren bättre möjligheter att översätta det som 

sägs. Ts engagemang är lågt. T försöker inte får ordet och deltar inte i gemensamma samtal. 

Vid tillfällen när det formella systemet IRE och ”hand upp” används för att fördela ordet, gör 

T några försök att få ordet genom att räcka upp handen. T sträcker upp handen, tar ner handen 

och vänder blicken fram och tillbaka mellan läraren och de andra eleverna utan att komma in i 

samtalet. 
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De elever som behärskar TSP, får oftare ordet och lärarens uppmärksamhet, både i formell 

IRE situation och i mer informell turfördelningssituation. Vid användandet av G-Gaze och I-

Gaze, lyckas primärt teckenspråkiga elever få ordet genom att räcka upp handen när läraren 

släpper I-Gaze eller när läraren avslutar en G-Gaze. De teckenspråkiga eleverna är också mer 

lyckosamma att få lärarens och kamraternas uppmärksamhet i de mer informella situationer-

na. De får den genom t.ex. viftningar, eller genom att börja teckna i någons synfält. De behö-

ver inte alltid invänta I-GAZE från läraren för att få ordet, utan de kan ta ordet.  

Under senare delen av lektionen, som används till SO, råder mer formellt mönster och här får 

T möjlighet till mer talutrymme. I relation till sina kamrater är Ts observerbara engagemang 

fortfarande lågt. Vid en sekvens försöker T komma in i samtalet genom handuppräckning. 

Läraren är mitt i en berättande sekvens och håller en gruppindikerande blick, G-Gaze. De 

övriga avvaktar då det är tydligt för dem att läraren håller i ordet. Då läraren släpper G-Gaze 

är en annan av eleverna snabb och tar ordet genom att vifta och börja teckna. 

Under mentorstiden samlar läraren in papper där eleverna valt aktivitet till kommande fri-

luftsdag. En elev är primärt teckenspråkig och relativt nytillkommen till Sverige, här kallad 

elev N. N förstår inte betydelsen av aktiviteterna skidor, slalom, pulka, skridskor, curling.     

N har därför inte kunnat göra något val. Läraren förtydligar aktiviteterna med en beskrivande 

charad. Läraren gör det på ett humoristiskt sätt och det tar flera minuter. De övriga eleverna 

uppfattar det som roligt och skrattar. Tack vare lärarens dramatiseringar vet N senare vad hon 

vill välja och kan göra ett medvetet val. Under denna episod deltar inte elev T i skrattet. Efter 

en stund säger T, ”Jag blir galen” med tal och fortsätter med SimBlend ”börja, börja, börja”.  

T upprepar detta under ca 1 min tills T får stöd av resursläraren som påkallar lärarens upp-

märksamhet och säger ” T vill börja. Läraren säger då ”Ja men jag håller ju på och förklarar”. 

Denna sekvens transkriberas nedan. 

Transkriberat exempel 1 (från lektion 1) 
Läraren står vid huvudänden av bordet, N samt övriga elever samlade runt henne. T samt resursläraren sitter kvar 
vid bordet.  
E-L: PULKA – HJÄLM PÅ, SÄTTA SIG PÅ STJÄRTLAPP, SNÖ SPRUTA GUPP. GUPP 
 Elever skrattar 
E-T: Jag blir galen! BörJa, BörJa, 
L: SKRIDSKOR – REMMA PÅ, HJÄLM PÅ, ÅKA SKRIDOR, SPRUTA 
 Elever skrattar 
E-T: BörJa, BörJa, 
L: SLALOM – HJÄLM PÅ, PJÄXOR, KLIVA I SKIDOR, SVÄNGA, SVÄNGA, HOPPA, RAMLA 
 Elever skrattar 
E-T: BörJa, BörJa, Lutar sig mot resursläraren 
L: CURLING, IS, HALT, KASTA STEN, SOPA, SOPA, KROCKA, JAAAA!!! 
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E-N: JA, VILL! Säger N ivrigt 
R: Viftar för att få uppmärksamhet. VILL BÖRJA PEK, mot T, L-E-S-S 
L: MEN JAG FÖRKLARAR, slår ut med händerna  
 

Vid fokusintervjun med eleverna, tittade vi på det exempel som transkriberats i exempel 1. 

Våra diskussionsfrågor berörde elevernas engagemang och språkliga delaktighet. Förstod de 

vad som sades? Var de engagerade? Eleverna förutom T uttryckte att det varit en rolig lektion. 

Deras engagemang var högt ansåg de och de tyckte att de förstod det som sades även om de 

kunde missa vissa delar, eftersom det förekom mycket samtidigt tecknande. Dock visste de 

alltid vad det samtalades om. Elev T upplevelse var annorlunda. Vid fokusintervjun fram-

kommer att T inte förstått vad läraren pratade om eller varför, något som redovisas i transkri-

berat exempel 2. 

Transkriberat exempel 2 (från fokusintervjun) 
E-T: till gruppen Vad pratar ni om? till mig De babblar bara 
 Filmen stannas 
JAG: HUR KÄNDES? 
E-T: Jag var Trött Ville BörJa 
E-D: HON VILL BÖRJA 
E-C: ALLA ”tecknar med händer i luften” 
E-T: Alla bara babblar Tolkas av mig 
JAG: till E-N, VAD HÄNDER HÄR? VAD GÖR LÄRAREN? 
E-N: HON FÖRKLARAR MIG VAD SKIDOR VAD SKRIDSKOR HON ROLIG skrattar 
 

När i fokusintervjun tittade på denna filmsekvens, skrattade de övriga eleverna återigen åt 

lärarens charader. T upplevde inte sekvensen som rolig.  

 

Sammanfattande analys lektion 1 
Detta är en flerstämmig miljö för de elever som behärskar teckenspråk och teckenspråkets 

turtagningsnorm. Ett högt engagemang på gruppnivå verkar försvåra social och pedagogisk 

delaktighet för den enskilda elev som inte behärskar rådande modalitet och turtagningssystem. 

Denna elev får tolkstöd av en resurslärare för att göra språket tillgängligt, men svårigheter att 

tolka uppstår då elevers engagemang blir högt och parallella samtal uppstår. Delaktighetsin-

skränkningarna verkar inte enbart bero på brister i den språkliga tillgängligheten. Även ele-

vens bristande förståelse för teckenspråkets turtagning leder till att hen inte vet när och hur 

hen ska komma in i samtalet.  
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Lektion 2: 
Lektion 2 är en 40 minuters biologilektion. Lektionen sker i en NO-sal. Möblemanget är 

format som ett öppet U- där, alla ser varandra och lärarna kan röra sig i mitten för att intera-

gera med eleverna. I salen finns en whiteboard samt smartboard som båda används till att visa 

bilder och för att skriva namn på djur och livsmiljöer. Vid det senare använder sig lärarna av 

Local-Chaning, då de tecknar och bokstaverar orden. Runt om salen finns pedagogiska illust-

rationer och modeller, relevanta i no-undervisning. Lektionen handlar om djur som finns i 

närområdet under vintern och den följer upp en tidigare skogsexkursion gruppen gjort. Lekt-

ionen består av två delar. En gemensam och en med individuellt arbete. Den inledande ge-

mensamma delen talar de om exkursionen, och går sedan vidare med att presentera uppgiften 

de ska arbeta med individuellt.  

Två lärare finns i klassrummet och båda är hörande. Biologiläraren leder lektionen. Han 

använder vid denna lektion mikrofon och talar huvudsakligen. Den andre är samme lärare 

som fungerade som resurslärare i tidigare SO-lektion. I denna lektion fungerar han som tolk 

och har till uppgift att översätta tal till TSP. Kommunikationsspråk här är såväl talad svenska, 

som teckenspråk. SimBlend förekommer i denna lektion, i huvudsak från elever. I den första 

gemensamma delen använder lärarna tal tolkat till teckenspråk. I den senare individuella delen 

av lektionen använder lärarna ibland SimBlend då de riktar sig till enskilda elever. Det gäller 

då de elever, som inte är primärt teckenspråkiga. I den första delen gemensamma delen an-

vänder elever TSP tolkat till tal, tal tolkat till TSP eller SimBlend. De elever som har för-

mågan, väljer att tala och teckna när de vänder sig till lärare eller kamrater.  Ibland tolkas ett 

sådant SimBlend uttalande av elever, till TSP. Ibland tolkas det inte.  

Lärarens huvudsakliga kommunikation i den gemensamma delen är tal tolkat till teckenspråk. 

De uppmanar eleverna att upprätthålla en ordning där eleverna talar en åt gången och använ-

der handuppräckning. Resursläraren hinner då med handgest signalera vilken elev han tolkar 

eller i de fall då eleven tecknar själv, vilken elev som har ordet och vart uppmärksamheten ska 

riktas. Nedan transkriberas ett exempel där den primärt teckenspråkiga eleven D, tack vare 

detta får då möjlighet att ge direkt respons till kamraten T på något som är ett skämt från T.  

Transkriberat exempel 3 (från lektion 2) 
På bordet står en vit uppstoppad hare, Gruppen har diskuterat att harar byter färg på vintern.  
E-T: Vilken färg har den på, på, på.. 
R: pek med handflatan mot E-T, Tolkar E-T 
L: På våren? 
R: pek med handflatan mot L, Tolkar L 
E-T: På på, på hösten, är den halvvit? Skrattar, tecknar HALV 
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R: pek med handflatan mot E-T, tolkar ej  
E-D: vänder sig mot E-T, Skrattat, skakar på huvudet, NEJ 
 
 

I denna språkmiljö är det lätt att ta ordet med rösten. Då kommunikationen går fort och då 

uttalanden ibland tolkas och ibland inte, blir det oklart för elever var uttalanden kommer ifrån 

och om de är ett svar på en fråga eller ett påstående. I filmsekvensen som transkriberas nedan, 

handlar samtalet inledningsvis om lodjur. Detta inledande samtal tolkas. Eleven D och tolken 

fortsätter sedan med ett tvåpartssamtal på TSP om lodjur. Under tiden övergår samtalet, med 

tal och SimBlend, till att handla om vargar, något som elev D missar. När D återkommer till 

samtalet tror D fortfarande att det handlar om lodjur.  

Transkriberat exempel 4 (från lektion 2) 
E-N: Olle, ropar lärarens namn 
 Läraren vänder sig mot N 
E-N: Vad Äta? Vad Äta Lo(djur)? 
E-B: svarar utan att vänta in tursignal,  Mus (SimBlend) 
L: utan att vänta in tolken, Den kan äta upp haren, den kan äta ekorre och fåglar 
E-D: börjar teckna och Läraren går in i en diskussion på TSP med D om hur lodjurets avföring, Samtalet är  
delvis utanför bild och tolkas inte till tal. 
L: ger med handflate pekning ordet till B nu som räckt upp handen  
E-B: Äter Mus.   
 Tolkas ej då allas uppmärksamhet är riktad mot B som använder SimBlend 
L: Ja! Den Kan, Den Kan Ta Räv Också.  
E-B: svarar utan att vänta in tursignal, Kan Varg?  
 Tolkas ej till TSP 
L: Nej den är för stor! Den är så här stor. Visar med händerna 
E-B: Så Här? Visar med händerna mot N. Skrattar.  
E-N: Nää 
E-T: Kan de börja slåss? Tecknar slåss med klor. 
R: Hur stor blir en varg? Frågan riktad mot L med tal 
L: Visar med händerna. 
E-N: Petar till B och pekar mot L. TiTta Då! Jag Rätt! 
E-D: Tittar fram och tillbaka mellan R, L, E-B, E-T, E-N  
L: Vad Äter Varg?  
  uttalandet tolkas till TSP 
 

Modellen IRE och hand upp används vid genomgången av tidigare vinterexkursion. Elevernas 

engagemang är högt. Många elever vill ha ordet och en konkurrens om talutrymmet visas 

genom handviftningar och tal för att få lärarens uppmärksamhet. Detta exemplifieras i nedan, 

där eleverna delger sina upplevelser från den tidigare exkursionen.  

Transkriberat exempel 5 (från lektion 2) 
Gruppen repeterar vilka djur de såg eller såg spår av under sin vinter exkursion. 
L: Flera djur vi kan se? 
 Samtliga elever hand upp.  
L: E-B turfördelning med namn 
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E-B: N-Ä-B-B Mus. Vet Du Hur? Jag GjorDe BaRa Så Här, RÖR I SNÖ, HOPPA ÖVER 
samtidigt R och E-D i parallellt samtal på TS, R pekar mot E-B och börjar tolka honom 
E-B: HOPPA ÖVER, piong, TITTA BÅKÅT, Tänk Om i Ögat 
 Gruppen skrattar 
L: Skratt Ja, Du störde den 
E-D: skrattar och härmar E_B teckanande 
L: Skratt Ok, har vi andra djur? 
 Tolkas av R 
E-T: Hand upp och tecknar samtidigt GRODA, GRODA,GRODA. 
E-N: utan att vänta på tursignal tecknar ÄLG 
L: Älg har vi så klart.  
R: Viftar för att få E-Bs uppmärksamhet, Tänk Om HOPPA BITA NÄSAN, skratt 
E-B: A-J. skrattar tillsammans med R och E-N 
L: T handflate pek mot T 
E-T: R-E-N,  
L: Inte i Här nej,  
E-N: Varg Varg Varg 
E-T: Björn då?  
R: Ja Björn Finns Här. Tolkas och besvaras av R på SimBlend som sedan fortsätter att berättar om ett möte med 
en björn. E-B och E-N lyssnar och kommenterar.  

Samtidigt parallellt samtal mellan L och E-D om varg finns i området 
E-T: Hand upp och tecknar samtidigt GRODA, GRODA, GRODA. 
E-T: GroDor, OrMar och FisKar och FågLar. 
 Tolkas ej då uppmärksamhet är mot T som använder SimBlend 
 Övriga elever  
L: Backa lite. Grodor, var är de på vintern? 

T utvecklar en diskussion om vinter dvala  
 

De elever som använder tal eller SimBlend får och tar ordet oftare än den primärt talspråkiga 

eleven D. Deras talsekvenser är dock relativt korta, men en uppmaning från läraren att ut-

veckla svaren syns i slutet av transkriptionen. Elev D har i denna lektion talsekvenser på TSP 

som är längre och mer sammanhållna, men de uppstår ofta i parallella samtal med en av lärar-

na och blir därför inte tillgängliga för alla elever.  

Nedan i exempel 6 transkriberas en sekvens från fokusintrevjun där vi diskuterar situationen 

från exempel 5. Eleverna ger uttryck för att lektionen var rolig och de var engagerade. Samti-

digt diskuterar de runt svårigheter för dem själva att veta var de ska styra sin uppmärksamhet 

när så mycket händer samtidigt. De noterar också tolkens svårighet att översätta allt. Tempo 

och frekvens av uttalanden gör det svårt att hänga med i vem som säger vad. Man måste titta 

åt flera håll samtidigt säger de.  

Transkriberat exempel 6 (från fokus intervju) 
Eleverna skrattar år varandras iver att svara, räcka upp handen 
E-D: Vi HÄNGER INTE MED, TITTA TTTA RUNT. 
E-C: Mitt I, Alla PraTar Med VaRanDra, och E-T BaRa Vift Vift, skratt 
E-B: tecknar PRAT PRAT vid båda öronen, visar hur huvet går fram och tillbaka, tar tag i sin egen haka och 
skakar den ännu fortare fram och tillbaka 
JAG: VAD MENAR PEK? 
E-B: HÄNGER INTE MED upprepar skakningen och stoppar sedan fingrarna i öronen 
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E-D: NEJ, HÄNGER INTE MED. 
JAG: FÖRSTÅR VAD SOM SÄGS? mot E-D  
E-D: JA FÖRSTÅR ALLT, med tvekan NÄSTAN 
JAG: HänGer Du Med? mot E-T 
E-T: JAJA,  
JAG: FörStår Du Allt Som Sägs?  
E-T: visar med tecken SÅDÄR 
 
 
Vid den individuella delen av lektionen fungerar läraren som tidigare tolkat, som lärare. Lä-

rarna rör sig mellan borden och hjälper eleverna att komma igång. De hjälper till med prak-

tiska saker, samt att besvara frågor om uppgiften. I den individuella delen av arbetet anpassar 

lärarna modalitet efter eleven. Ibland talar de, ibland tecknar de och ibland används 

SimBlend. Det förekommer att elever använder SimBlend för att ställa frågor till lärare som 

kan vara intressanta för alla elever att ta del av. Lärarnas svar och den fortsatta diskussionen 

blir inte tillgänglig för alla. I nästa transkribering visas ett sådant exempel. 

Transkriberat exempel 7 (från lektion 2) 
E-T: Hallå skunk 
L: Nej det finns inte här 
E-T: Men hur luktar skunk egentligen? 
L: HAR STARK LUKT, LUKTAR ILLA 
E-T: Så den bajsa ut det? 
L: NEJ SPRUTAR 
E-T: Så man kan dö av det? 
L: talar men går ej att uppfatta vad  
E-T: Jaha så det där är hans försvar?  
L: nickar jakande 
Parallellt med detta uppstår ett samtal på TSP mellan R, E-B och E-N om ett bäver kranium och funktionen av 
bäverns tänder. R fortsätter sedan till E-D och visar och berättar samma sak. 

 

Lektion 3 
Det tredje observationstillfället är en 95 minuters morgonlektion, då biologilektionen från 

föregående dag fortsätter. Lärare och klassrumsmiljö är samma som föregående dag. Den elev 

som var frånvarande är åter och därför görs en kort sammanfattning av vad som sades vid den 

gemensamma genomgången föregående dag. Under den gemensamma delen av lektionen 

fungerar biologiläraren som ledare av lektionen och den andre läraren som tolk.  

Under det enskilda arbetet anpassar lärarna val av modalitet efter elev. Tal, tecken och 

SimBlend förekommer från lärare beroende på vilken eller vilka elever de vänder sig till.  

Elever använder de tre modaliteterna när de talar med lärare och med kamrater, men elever 

som har förmågan att använda tal eller SimBlend verkar föredra att använda det i denna situat-

ion. Även socialt prat mellan eleverna förekommer i huvudsak med SimBlend. Att läraren 

fungerar som turförmedlare förekommer sparsamt under denna lektion. Ett vanligt sätt att ta 
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ordet i denna situation är genom att vifta med handen eller upprepa ett tecken och sedan börja 

tala i ett ledigt talutrymme. Man kombinerar teckenspråkets behov av att få visuell uppmärk-

samhet med talspråkets strategi att ta ordet när det är ledigt.  

Detta är en lång lektion och elever arbetar i huvudsak enskilt. Trots att arbetspasset är långt 

råder arbetsro och ett engagemang i de enskilda uppgifterna. Parallellt med arbetet med den 

egna uppgiften, vilar vissa av eleverna i socialt prat. De gör det genom samtal med kamrater, 

men även genom att engagera lärarna i frågor utanför skolämnet biologi.  Tillgången till detta 

sociala prat verkar vara större för de elever som är primärt talspråkiga. De småpratar samtidigt 

som de arbetar med praktiska moment. Nedan transkriberas en situation där, primärt tecken-

språkiga elev D, ej är delaktig i socialt prat. 

Transkriberat exempel 8 (från lektion 3) 
Elev C och läraren samtalar om ett av skeletten som hänger i biologisalen 
E-C: Det är riktigt va? 
L: Ja det är riktigt, men inte det där, det är nån plast 
E-T: Vad pratar ni om? 
E-C: Det där är riktigt skelett..  
E-T: men det kan väl inte vara så kul att hänga här  
L: Men De FråGaDe FörSt. Före Han Dog. 
E-T: Så han sa ja? skratt 

E-C och E-T fortsätter samtala om hur det kan komma sig att det hänger ett riktigt skelett i 
klassrummet. Hur har man frågat? Hur kan man fråga någon om redan är död? Läraren över-
går till att hjälpa andra 

T: Hallå, Hallå, Hur fråga? Han är ju Död? Skratt,  
E-C Fråga de så här, när du är död vill du hänga i våran skola då? 
L: Beskiver med SimBlend ett exempel på hur det kan gått till. Skratt uppstår. 

E-B och E-N lyssnar på samtalet och skrattar.  
L: Han KanSke Blev JätteGlad! 

R som samtalar med E-D på TSP börjar skratta, E-D frågar vad samtalet handlar om. R gör en 
kort sammanfattning.  

E-D: JAHA 
 
 
Under lektionen pågår också ett parallellt lärande i biologi, något som ovanstående exempel 

även kan ses som. Ofta inspireras parallellt lärande av de modeller och illustrationer som finns 

i klassrummet. Exempel på parallellt lärande är; elever som samtalar om funktion och place-

ring av kroppens organ utifrån en modell torso som finns i klassrummet; elever ställer frågor 

till läraren om fysikaliska skillnaden mellan apor och människor utifrån en bild av apor och 

människor; elev uppmärksammar symbolerna för manligt och kvinnligt på de uppstoppade 

djuren och delger lärare och kamrat. Vid parallellt lärande visar elever engagemang och in-

tresse. I den klassrumsorganisations som råder, befinner sig ofta någon av de som samtalar 

med ryggen mot andra elever. Då samtalen sker med tal eller SimBlend, blir diskussionen inte 
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tillgänglig för alla. I exempel 9 visas en sådan sekvens med parallellt lärande på tal och 

SimBlend, som ej blir språkligt tillgängligt för alla.  

Transkriberat exempel 9 (från lektion 3) 
Elev C tar en paus från sin uppgift och studerar bilder på väggarna som föreställer apor och människor. Läraren 
är under denna episod mitt i det u formade bordet och är upptagen med att bläddra i och skicka böcker mellan 
elever. Delar av lärarens kommunikation blir därför med tal. 
E-C: Vem Är Apa? Eller Är BåDa Apa? Till E-B 
L:Nää 
E-C: Jag Tror Den Svart Vita (fotot) är Apa? 
E-B Ja 
E-B: Mot läraren Är Det Rätt? Är den Svart Vita Apa? 
L: Ähhh, varför? 
E-C: Det ser ut som om den andra ähhh (ohörbar menig). 

E-C och E-B vänder sin uppmärksamhet omväxlande mot lärararen och omväxlande mot bilden 
på väggen. 

L: Titta på fötterna 
E-C: (ohörbar mening) Är det det? 
L: Ja, det är så man ser skillnad. 
 
 

Sammanfattande analys lektion 2 och 3 
För de elever som behärskar SimBlend-kommunikation är detta en flerstämmig A-miljö där 

elever ges talutrymme och elever interagerar och stöttar varandra i ett gemensamt lärande. 

Primärt teckenspråkiga verkar inte delta i kommunikation på SimBlend på samma villkor. För 

dem uppstår inskränkning i språklig tillgänglighet, vilket får konsekvenser för deras pedago-

giska och sociala delaktighet. I den gemensamma delen av lektionen leder elevernas höga 

engagemang, till svårigheterförlärarna att styra kommunikation och turtagning, vilket ger 

ytterligare delaktighetsinskränkningar. I den individuella delen ger samtliga elever uttryck för 

pedagogisk delaktighet i det som är lektionens övergripande innehåll och mål. Däremot blir 

social delaktighet och pedagogisk delaktighet i form av det rikligt förekommande gemen-

samma parallella lärande, inte tillgängligt för primärt teckenspråkiga elever.  

 

Lektion 4: 
Fjärde tillfället är en engelsklektion på 40 min. Eleverna är indelade i två grupper som van-

ligtvis arbetar i varsitt rum med varsin lärare. Samtal med mentor för klassen uppger att grup-

perna är utformade med hänsyn till primärt kommunikationsspråk. Även faktorer som behov 

av lärarstöd, samt matchning av elever för att gynna samarbete har inverkat på grupperna 

uppger mentor. I grupperna sker kommunikationen med TSP i den ena gruppen och tal i den 

andra. Vid denna lektion är båda ordinarie lärare sjukskrivna. De två grupperna befinner sig 
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därför i samma rum med en gemensam vikarie. Grupperna sitter för sig vid olika bord och 

arbetar med olika arbetsmaterial. Läraren befinner sig vid bordet där det primärt används TSP. 

Någon strukturerad turfördelning synes inte i denna lektion. Hand upp eller IRE förekommer 

inte. Samtalen vid båda borden är informell och rör sig inom såväl det pedagogiska som det 

sociala. Inom grupperna blir samtliga elever delaktiga såväl socialt som pedagogiskt. Samspel 

mellan de två borden observeras inte. Språklig delaktighet och engagemang i den egna upp-

giften syns genom att elever involverar varandra i uppgifterna och genom att de frågar 

varandra om hjälp.  

Sammanfattande analys lektion 4 
I denna lektion är organiserad i språkseparerade grupper. Det synes ge en hög språklig till-

gänglighet inom grupperna, vilket leder till social och pedagogisk delaktighet för samtliga 

elever. Relativt goda möjligheter till interaktion och elevsamverkan ges, men elevsamverkan 

mellan språkgrupperna observeras inte. Eleverna samtalade inom gruppen om uppgifter och 

hjälpte varandra. Då grupperna är små, styrs kommunikation och turtagning på ett informellt 

sätt utan modererande av lärare och elevernas talutrymme är stort. I den grupp där läraren 

uppehåller sig blir dock elevernas talutrymme relativt mindre, då läraren tar en del av detta 

utrymme. 

 

Lektion 5 
Är en 40 minuters morgonlektion. Ämnet är svenska. Eleverna sitter i bänkar i en halvmåne-

formation. I klassrummet finns en smartboard och en whiteboard som båda används denna 

lektion. Undervisande lärare är hörande. I klassrummet finns även denna gång en resurslärare 

som fungerar som stödtolk för T. Han sitter bredvid T, men i denna lektion stödtolkar han inte 

kontinuerligt utan endast på begäran av T eller av läraren. Läraren har planerat att eleverna 

fortsättningsvis ska redovisa en nyhet vid denna svensklektion. Som introduktion till detta 

område redovisar läraren själv en idrottsnyhet för att ge eleverna en modell av hur man kan 

arbeta. Läraren skriver på whiteboarden upp nya ord som förekommer. Smartboarden använ-

der hon för att visa bilder och kartor. Läraren har också förberett diskussionsfrågor som ska 

avhandlas efter redovisningen. Lektionen får därigenom två delar. I den första förbereder och 

redovisar läraren sin nyhet, i den andra diskuterar gruppen några frågor utifrån nyheten. 
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Det kommunikationsspråk som används denna lektion är TSP och det turtagningssystem som 

råder är teckenspråkets. SimBlend förekommer ibland från elever, men tolkas då av läraren 

till TSP. Läraren har en tydlig turförmedlande roll i denna lektion. Hon använder de indike-

rande blickarna, G-Gaze och I –Gaze kombinerat med en visuell markering med handen vem 

av eleverna som har eller får ordet. Informell turtagning förekommer mycket sparsamt. 

Kommunikationsmodellen IRE är vanligt förekommande. Eleverna tar/får ordet genom 

handuppräckning och läraren ger ordet genom I-Gaze och en pekning med handflatan uppåt. 

IRE modellen kombineras med turfördelningen att låta ordet gå i en runda, även då förstärks 

turordningen med pekningar. Läraren fungerar i alla situationer som moderator och allt talut-

rymme fördelas av läraren. Läraren återupprepar på TSP det eleverna sagt med, tal, SimBlend 

eller TSP. För att översätta, stoppar hon elever som aktivt försöker ta ordet, samt bromsar 

tempot i diskussionen.  

Eleverna engagemang synes vara lågt. Talutrymmet uppehålls till största delen av läraren. De 

elevresponser som ges i lektionens första del är mycket korta. I lektionens senare del ges 

eleverna möjlighet till längre sekvenser och engagemanget ökar. En av diskussionsfrågorna är 

”Kan det vara farligt att idrotta?”. Den frågan väcker engagemang hos några elever. Eleverna 

försöker argumentera emot varandra. Läraren hindrar dem från att ge direkta repliker till 

varandra genom att återta ordet och upprepa det föregående elev sagt innan nästa elev får ge 

kommentar. Exempel på detta redovisas nedan i transkribering 10. 

 

 
Transkriberat exempel 10 (från lektion 5) 
C-T: Två saker, För det första kan man ramla när som helst när man går. För det andra, den farligaste sporten är 
boxning.  
 R översätter till TSP 
E-C: Nä! 
C-N: VArFör? 
L: Pek mot E-T, tecknar mot E-N STOPP, VÄNTA 
E-D: mot E-C JO KAN DÖ. 
L: Mot E-D VÄNTA 
E-N: VaDå, Va Menar? 
L: VÄNTA, VÄNTA 
E-T: Men BoxNinG avbryts av läraren 
L: VÄNTA, viftar för att få gruppens uppmärksamhet. Tecknar med båda händer BLICKAR MOT MIG! Uppre-
par tills alla tittar. E-T SÄGER FARLIGASTE SPROTEN ÄR BOXNING. HÅLLER NI MED?  
E-C: skakar på huvudet 

Elever tysta.  
L: VAD TYCKER NI? Pekar mot hela gruppen. 
E-B: Ja 
L: B HÅLLER MED 
E-T: viftar och börjar SimBlend innan han fått ordet av läraren. ElLer, ElLer  
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 Samtidigt E-D tecknar KAN HÄNDA 
L: Tecknar stopp mot E-T, ger ordet till E-D med blicken.  
E-D: KAN HÄNDA I KARATE OCKSÅ, SLITA AV (i leden), HAR HÄNT, KAN VARA FARLIGT OCKSÅ  
L: MEN FRÅGAN VAR, SOM T SA, BOXNING ÄR FARLIGAST? HÅLLER NI MED HENNE? VAD 
TYCKER NI? 
E-C: Nä, LiKa FarLig Som Alla AnDra SporTer. 
L: SÅG? C SA LIKA FARLIG SOM ALLA ANDRA SPORTER 
 

I fokus intervjun ser vi två sekvenser från denna lektion. En där läraren förbereder sin redo-

visning av nyhet och en när eleverna ska diskutera om idrott kan vara farligt. Eleverna ger 

uttryck för att det är lätt att hänga med i vad som sägs och av vem. De uttrycker att läraren är 

duktig på teckenspråk. Deras eget engagemang anser de vara lågt. Även om de förstår vad 

som sägs blir det ibland svårt att följa med i diskussionen på grund av att engagemanget är 

lågt. Två elever uttrycker att endast läraren pratar och eleverna inte får komma till tals. I den 

senare diskussionsdelen ser de att engagemanget växer, men en av de elever som diskuterat 

boxning upplever sig ha blivit bromsad i sin argumentation vilket kommer fram i transkribe-

ringen nedan.  

Transkriberat exempel 11 (från fokusintervjun) 

JAG: HUR ENGAGEMANG? 

E-C: O-K 

E-B: HÖGT 

E-T: till E-C, Du sa emot mig hela tiden.  

Tolkas av mig 

JAG: SYNS SOM EN LITEN DISKUSSION. Till E-C och E-T, NI TVÅ HÅLLER INTE MED VARANDRA. 

E-C: Jaaa, Men Jag Får ju InTe SvaRa. BaRA Hon (läraren) Som PraTar. 

 

Sammanfattande analys lektion 5 
I denna miljö uppnås en hög språklig tillgänglighet genom att läraren styr kommunikationen 

på ett konsekvent och tydligt sätt. Men hög språklig tillgänglighet syns här inte räcka och 

leder inte till social och pedagogisk delaktighet. Styrningen verkar få konsekvensen att elevin-

teraktion och elevers bidrag i samtalet hindras. Även i det som avsetts att bli en elevaktiv 

diskussion dominerar läraren talutrymmet. Elevers talsekvenser blir korta och deras engage-

mang blir lågt. 
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Under ytan 
Under denna rubrik redovisas resultatet utifrån mina frågeställningar, med avsikt att komma 

under ytan på det som tidigare presenterats lektionsvis under rubriken Välkommen in.  

Vilka uttryck för social och pedagogisk delaktighet kan man identifiera? 

De uttryck för social delaktighet som jag identifierat är samspel och interaktion mellan elever; 

gemensamt parallellt lärande; samt deltagande i socialt prat och skämtande. De uttryck för 

pedagogisk delaktighet jag identifierat är engagemang i det egna arbetet; engagemang i lekt-

ionens mål och innehåll; deltagande i talutrymmet; samt även här parallellt lärande. 

Pedagogisk delaktighet är beroende av att eleven får möjlighet att del av lektionens mål och 

innehåll, men även av att få möjlighet att delta i interaktion med andra och i parallellt lärande. 

Att vara socialt delaktig blir då en av förutsättningarna för pedagogisk delaktighet. Såväl 

elevens engagemang som miljöns tillgänglighet får betydelse för dessa delaktighetsuttryck, 

men ramarna sätts av yttre faktorer. Framförallt får den yttre faktorn språklig tillgänglighet 

betydelse. 

 

Hur påverkar språklig tillgänglighet, social och pedagogisk delaktighet i ett bimodalt tvåsprå-

kigt klassrum? 

Språklig tillgänglighet syns vara en förutsättning för social och pedagogisk delaktighet i det 

bimodalt tvåspråkiga klassrummet. I lektioner där TSP är används som undervisningsspråk 

ger elever som behärskar modaliteten, uttryck för delaktighet genom samspel med varandra 

och med läraren. Språket är tillgängligt för dem och de får möjlighet att vara aktiva, engage-

rade och att interagera med varandra. I lektioner där SimBlend förekommer, ger primärt 

talspråkiga elever uttryck för social och pedagogisk delaktighet genom interaktion och ge-

mensamt parallellt lärande. I sådan SimBlend miljö ger primärt teckenspråkiga elever inte 

samma uttryck för interaktion och gemensamt parallellt lärande. Elever som inte språket är 

tillgängligt för, får ett lägre engagemang och då också en lägre pedagogisk och social delak-

tighet.  
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Hur styrs uppmärksamhet, kommunikation och turtagning i det bimodalt tvåspråkiga klass-

rummet och vilka konsekvenser kan sådan styrning få för elevers sociala och pedagogiska delak-

tighet? 

Lärares metoder att styra kommunikation och turtagning observeras genom användande av 

gruppindikerade blickar G-Gaze, som används av läraren för att hålla i ordet och rikta sig till 

hela gruppen. Även individuellt indikerande blickar I-Gaze används för att ge ordet till, eller 

upprätthålla kontakt med enskild elev. Andra turförmedlingssignaler som observeras är pek-

ning, nickning, namnsägande eller användande av persontecken. Faktorer som synes inverka 

på lärarens val av styrning är modalitet och val av arbetsform. Även lärarens betoning av 

språklig tillgänglighet, respektive betoning av elevers engagemang verkar få betydelse för 

grad av styrning.  

Styrning av kommunikation syns få positiva effekter på social och pedagogisk delaktighet 

genom att den språkliga tillgängligheten ökar. Så länge ett ojämlikt förhållande föreligger 

mellan elevers behärskande av språklig modalitet, syns lärarens strategier för styrning av 

kommunikation och turtagning behövas för att uppnå språklig tillgänglighet. I en mer styrd 

samtalsmiljö får de elever som inte fullt behärskar rådande modalitet bättre förutsättningar att 

ta del av det som sägs. Men resultatet indikerar även att sådan styrning kan få negativa konse-

kvenser för elevers delaktighet.  Faktorn styrning av kommunikation, får såväl positiv som 

negativ inverkan på elevers delaktighet. Positivt genom att öka den språkliga tillgängligheten. 

Negativt genom att begränsa elevers talutrymme och möjlighet att uttrycka engagemang.  

Samtidigt visar resultatet att högt elevengagemang inte endast gynnar delaktighet. I ett enga-

gerat klassrumsklimat verkade utmaningen att upprätthålla hög språklig tillgänglighet vara 

större. Detta sker genom olika processer. Lärare kan få svårt att styra kommunikation och 

turtagning när många elever konkurrerar om talutrymmet. Tolkade sammanhang försvåras, då 

många aktörer samtidigt tar plats på arenan. I en flerstämmig miljö uppstår ibland en förvir-

ring om vem ett tolkat uttalande kommer ifrån. Växlandet mellan användande av SimBlend, 

tal och TSP, leder till en inkonsekvens gällande vilka uttalanden ska tolkas till TSP. En fler-

stämmig miljö medför stora utmaningar för att upprätthålla en hög språklig tillgänglighet, 

vilket får konsekvenser för pedagogisk delaktighet. För de elever som inte fullt behärskade 

den modalitet och den turtagningsnorm som råder i klassrummet, blir utmaningarna större än 

vanligt när engagemanget blir högt på gruppnivå.  
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Hur tar och får elever talutrymme i undervisningen? 

I studien får elever ordet genom att följa formell turförmedling, så som IRE och handupp-

räckning. Elever kan även mer självständigt ta ordet genom att använda röst för att få upp-

märksamhet, eller genom att börja teckna i någons synfält. Elever i denna studie syns anpassa 

sina strategier för att få ordet efter om läraren är primärt talspråkig, eller primärt teckensprå-

kig. Med en talspråkig hörande lärare lyckas elever få uppmärksamhet genom att använda röst 

och på så sätt ibland föregå turordningen. Med primärt teckenspråkig lärare har de elever som 

behärskar TSP och teckenspråkets turtagningsnormer fördel, både när det gället att formellt få 

ordet och när det gäller att aktivt ta ordet. Social och pedagogisk delaktighet förutsätter såle-

des inte endast att eleven behärskar modaliteten. Elevens tillgång till turtagningskoden verkar 

också vara av vikt för delaktighet. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att  

faktorer som har positiv påverkan på 

språklig tillgänglighet kan ha negativ 

påverkan på andra uttryck för delak-

tighet. Likaså kan uttryck för delaktig-

het försvåra språklig tillgänglighet. 

Styrning av kommunikation ger högre 

språklig tillgänglighet men begränsar 

elevers möjlighet till engagemang i 

lärandet. Högt engagemang på grupp-

nivå syns få både positiva och nega-

tiva effekter på delaktighet. Positiva 

för de elevers som behärskar rådande 

modalitet och turtagning. Negativa för 

de elever som inte gör det. Utifrån 

dessa resultat vill jag utveckla den  

tidigare presenterade begreppsmodellen.  

Nu tjänar modellen som en illustration av  Figur 2 

de resultat jag funnit.  
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Diskussion 
Här diskuterar jag vilken eventuell betydelse min studies resultat kan ha för verksamheten. 
Jag reflekterar även över svagheter i studien som kan ha fått påverkan på resultatet.   

Studiens styrkor och svagheter 
I föreliggande studie har jag valt inkluderingsperspektiv som teoretisk grund. Under arbetet 

har jag insett att begreppet inkludering inte har någon klar och oomstridd innebörd. Även 

begreppet delaktighet är ett brett begrepp. Att använda begrepp som innebär olika saker i 

olika sammanhang ställer krav på hur det definieras. Definition av begreppen görs fortlöpande 

i texten under flera rubriker. Då begreppens betydelse har växt fram för mig under arbetet, 

innebär det att jag ibland tvingats gå tillbaka för att revidera mina definitioner. Hur detta 

eventuellt fått betydelse för resultatet, måste beaktas. Ett exempel är i fokusintervjun, när jag 

använder begreppet delaktighet i diskussion med eleverna. Här har begreppet en annan bety-

delse än den får senare i arbetet. Jag avsåg att diskutera med eleverna till vilken grad de för-

stod det som sades i klassrummet. Detta har jag senare i arbetet kommit att kalla språklig 

tillgänglighet.  

Svårighet att skilja kategorierna social och pedagogisk delaktighet åt, har inneburit vissa 

svårigheter vid analysen. De två samspelar. Ett samtal som initialt verkar vara uttryck för 

social delaktighet kan glida över i pedagogisk delaktighet. Jag har inte funnit någon motsätt-

ning mellan de två kategorierna. Det verkar endast föreligga ett positivt samband mellan dem. 

De två kategorierna ligger också på samma nivå i min teoretiska modell. I efterhand reflekte-

rar jag över om de två kunde ha skrivits fram som en och samma kategori.   

Elevers engagemang får i studien betydelse för delaktigheten. Engagemang är endast till viss 

del observerbart. En del av engagemanget är en inre process.  För att nå djupare förståelse för 

elevers engagemang och för deras upplevelse av delaktighet hade djupintervjuer krävts.  

Vilken betydelse hade urvalet av skola, klass och lektioner? En styrka i materialet är att så 

olika typer av lektioner har observerats och att gruppen innefattade såväl primärt talspråkiga 

som primärt teckenspråkiga elever. Samtidigt är situationerna så unika att generaliseringar 

inte blir möjliga. En annan styrka är att jag kommer ur och känner verksamheten, undervis-

ning för döva och hörselskadade, väl. Det har underlättat i analysen av den komplexa språk-
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miljön. Men en förförståelse kan, som tidigare diskuterats, bli en svaghet om det färgar mig så 

att jag inte ser bortom det jag tror mig redan veta.   

Inför studien formulerade jag ett medgivandebrev till vårdnadshavare och elever. I brevet 

informerade jag om studiens syfte och tillvägagångssätt. Genom det avsåg jag att uppfylla 

vetenskapsrådets (2011) krav på humanistisk forskning. I efterhand kan jag se problemet med 

att eleverna ska ta ställning till deltagande utifrån en skriftlig information formulerad för en 

vuxen läsare. Mitt försök att kompensera detta genom muntlig information och muntligt 

medgivande från eleverna, kan också ifrågasättas om det var fullgott för att uppfylla de etiska 

kraven. En brist var att detta muntliga förfarande skedde i helgrupp. Enskild förfrågan för att 

undvika risken att eleverna upplevde grupptryck skulle ha varit ett tillvägagångssätt, som mer 

tillfredställande, uppfyllt de etiska kraven. 

I den första observationen frångick jag det sakliga icke värderande (Kullberg, 2004) när jag i 

mitt protokoll skrev ned reflektioner i samband med observationer. Min tolkning av andra 

graden inleddes redan i denna reflektion. Elvstrand et al. (2009), menar att tolkning kan göras 

redan på fältet. Det måste tas i beaktande att i den tidspressade situationen, fanns en risk att 

mina tolkningar blev oreflekterade och att sådana oreflekterade tolkningar kan färga min 

fortsatta analys. 

 

Diskussion utifrån studiens resultat 
För att kunna diskutera vad delaktighet är måste man se på delaktighet som något man kan ha 

olika grader av. I maximal delaktighet är miljön tillgänglig, individen är engagerad och aktiv, 

samt interagerar med omgivningen. Dessutom upplever individen själv sig delaktig. I minimal 

delaktighet är endast en av faktorerna ovan tillgodosedd (Molin, 2004). Med ett grupperspek-

tiv, kan det vara intressant att fundera över vad maximal delaktighet på gruppnivå kan inne-

bära. I en undervisningssituation bör strävansmålet vara, att samtliga elever är maximalt 

delaktiga hela tiden. I mitt resultat, framkommer att detta inte uppnås vid något tillfälle. Olika 

elever blir delaktiga, i olika grader, beroende på situation. I studien delar jag in eleverna i 

grupperna primärt talspråkiga och primärt teckenspråkiga. Delaktighet för elever ur båda 

grupperna påverkas i studien. Maximal delaktighet nås av enskilda elever, men att uppnå 

maximal delaktighet på gruppnivå i det bimodalt tvåspråkiga klassrummet, är utifrån mina 

resultat problematiskt.  
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Cramer-Wolrath (2013) beskriver hur SimBlend kan användas för att överbrygga kommuni-

kationsklyftor. Användandet av SimBlend, syns i mitt resultat inte leda till att teckenspråkiga 

elever når full delaktighet. SimBlend förekommer framförallt från primärt talspråkiga elever. 

Betydelsebärande enheter i språket går förlorat i användandet av SimBlend (Lundström, 1985; 

Svartholm, 2010). Det får konsekvenser för språklig tillgänglighet för de elever som är pri-

märt teckenspråkiga. Otydlighet uppstår också vid SimBlend-kommunikation, om den ska 

tolkas eller om språket gjorts tillgängligt för alla. Mina resultat visar att kommunikation med 

SimBlend har fler likheter med talad kommunikation än med teckenspråkig kommunikation. 

Talspråkets turtagningsregeler dominerar vid SimBlend, så som att ta ordet med röst och 

samtidigt tal. I studien förekommer att de som kommunicerar med SimBlend står vända med 

ryggen mot en eller flera av deltagarna. Det tillsammans med att många betydelsebärande 

enheter i språket går förlorat (Lundström, 1985; Svartholm, 2010 gör att språket ej blir till-

gängligt för alla. Delaktigheten påverkas då i huvudsak för de primärt teckenspråkiga, som 

inte deltar i SimBlend på samma villkor och som är mer beroende av visuell kommunikation.  

Även primärt talspråkiga elevers delaktighet borde begränsas av att delar av kommunikation-

en är auditiv. Även de har en hörselnedsättning. Ändå dras de mot användandet av SimBlend 

och en reflektion om vad detta står för är på sin plats. SimBlend är vanligt förekommande vid 

informell kommunikation som eleverna själva styr. I situationer, när läraren styr kommunikat-

ionen ökar teckenspråksanvändandet. Är elevernas användande av SimBlend en kamp för 

autonomi, ett uttryck för engagemang och vilja att själv styra kommunikationen? Vid lärarens 

styrning av kommunikation syns mönstret IRE, vara vanligt. Sådant kommunikationsmönster 

begränsar elevers talutrymme (Skolverket 2011a; Säljö 2011). Mitt resultat ligger i linje med 

det och visar att lärarens styrning avkommunikation kan minska elevernas talutrymme och 

även begränsa deras engagemang.  

 

Ett annat sätt att överbrygga mellan talat språk och teckenspråk är tolkning. I studien förekom 

tolkning både från tal till TSP och från TSP till tal. I studiens tolkade situationer nås inte full 

språklig tillgänglighet. Tolksituationer förekommer idag i det bimodalt tvåspråkiga klass-

rummet, både med professionella teckenspråkstolkar och genom att pedagoger tolkar 

varandra. Jag förutspår att behovet av tolkning i klassrummet kommer att fortsätta öka. Hur 
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sådant tolkstöd organiseras och genomförs får stor betydelse för elevers delaktighet. Därför 

efterfrågar jag forskning kring tolkning i det bimodalt tvåspråkiga klassrummet. 

 

I de språkseparerade grupperna i studien, förekommer inget gap i språkbehärskning och för-

ståelse för turtagning som måste överbryggas. Bagga-Gupta (2002) menar dock att språksepa-

rering inte alltid är gynnsamt. I studien finns ett exempel på språkseparerade grupper. Grup-

pen organiserades utifrån elevernas behov och förutsättningar. I exemplet uppnåddes delak-

tighet och samspel inom gruppen, men är det en inkluderande verksamhet?  Nilholm (2006, 

2007) beskriver inkludering som verksamhet där gruppen är organiserad utifrån dess delar, 

snarare än individen anpassas till gruppen. Samtidigt används segregerande lösningar inte i en 

inkluderande verksamhet (Nilholm, 2007). En viss stridighet finns ide två kriterierna. En 

sådan språkseparerad grupp som förekom i studien, är det en särlösning, eller en grupp orga-

niserad utifrån dess delar? Frågan får stå obesvarad. Kvarstår gör att i studien bestod grupper-

na av endast tre elever, vilket torde vara en sårbart liten grupp om syftet är att uppnå engage-

mang och samspel inom gruppen. För att uppnå språklig tillgänglighet däremot hade den lilla 

gruppen i studiens exempel endast positiv effekt.  

 

Förståelse för och behärskning av turtagningssystem, verkar utifrån studien få betydelse för 

elevers möjlighet till delaktighet. Förmågan att använda hörsel för uppmärksamhet och röst 

för att få uppmärksamhet, kan i vissa miljöer avgöra elevers möjlighet att ta plats på den 

gemensamma arenan. I teckenspråkiga miljöer blir behärskande av teckenspråkets turtag-

ningsregeler, som beskrivits av Mather (1987), avgörande. Lärarens roll som moderator är av 

vikt för att alla elever ska få samma förutsättningar att delta. I visuella och auditiva språk 

nyttjas olika system för att ta, få och fördela ordet (Danielsson, 2013; Mather, 1987). En ökad 

medvetenhet om talad svenska och svenskt teckenspråk som inte endast två skilda språk utan 

även som två skilda modaliteter, kan leda till ökad förståelse för de olika modaliteternas 

förutsättningar. En explicit undervisning om kommunikation och turtagning i de två modali-

teterna bör ge mer jämlika förutsättningar för delaktighet.  

 

Lärare i studien använder olika metoder för att styra uppmärksamhet och kommunikation. En 

metod är IRE kommunikation. Det kan ge en upplevelse av bättre ordning i klassrummet, men 

samtalet hamnar på en lägre kognitiv nivå (Carlgren, 2011). Inte minst är IRE kommunikation 

vanlig i det teckenspråkiga klassrummet (Wennergren, 2006). Använder lärare denna metod 
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för att för att kontrollera nivån av flerstämmighet i klassrummet? Är det i så fall beroende av 

att de har en medvetenhet om att flerstämmighet försvårar språklig tillgänglighet, eller beror 

det på en ovilja att tappa kontroll över kommunikationen? Marschark och Spencer (2010), har 

funnit studier som visar att en lärare med svagt TSP tenderar att hålla i ordet mer och släppa 

in eleverna i samtalet mindre. Samtidigt finns studier som indikerar att styrda situationer 

underlättar för elever med funktionsnedsättningar. Eleverna upplever ofta större delaktighet i 

strukturerade situationer, menar Almqvist, Eriksson & Granlund (2004). I mer fria situationer 

upplever de ofta att delaktigheten blir lägre. Även min studie visar att vid tydlig styrning av 

kommunikation och turtagning uppnås högre språklig tillgänglighet. Elevers uppmärksamhet 

hinner riktas åt rätt håll, färre parallella samtal uppstår. Detta är av godo i visuell teckenspråk-

lig kommunikation och i tolkade situationer. Men det framkommer även att styrning från 

läraren kan dämpa elevers engagemang. Lärarens ambition att göra allt språkligt tillgängligt 

för alla får i studien konsekvensen att framförallt läraren tar plats. Elevernas talutrymme 

begränsas och de upplever sig hindrade att uttrycka sig. I en sådan klassrumssituation äger 

läraren kontrollen över såväl vad som sägs och vad som lärs. 

Elevens egna engagemang är en förutsättning för att nå full delaktighet (Molin, 2004). Janette 

Åkerströms (2014) undersöker i sin doktorsavhandling vad delaktighet i skolan innebär för 

eleverna själva. Ur elevernas perspektiv innefattar delaktighet dimensionerna, deltagande i 

beslutsfattande, socialt deltagande, samt eget engagemang. Åkerström (2014) beskriver att 

dessa delaktighetsdimensioner kan understödja varandra, men också att delaktighet i en di-

mension kan hindra delaktighet i andra dimensioner. Även mitt resultat visar att samma fak-

torer kan få såväl positiva som negativa effekter på delaktighet. Om man ser på engagemang 

på individnivå, så finns det ett enkelt positivt samband mellan engagemang och delaktighet. 

Ökat engagemang innebär en ökad delaktighet och ökad delaktighet möjliggör större engage-

mang. På gruppnivå däremot, visar studien att sambandet engagemang-delaktighet inte endast 

är positivt. I mitt resultat syns uttryck för engageman på gruppnivå, så som flerstämmighet 

och konkurrens om talutrymmet, verka exkluderande för enskilda elever. Möjligheten för 

lärare att upprätthålla hög språklig tillgänglighet blir i en flerstämmig miljö mindre, samt 

elever som inte behärskar rådande turtagningssystem får svårighet att göra sin röst hörd.  

 

Flerstämmig undervisning där elever får möjlighet till utvecklande talutrymme är av vikt för 

elevernas kunskaps och språkutvecklande (Skolverket, 2011a; Säljö, 2011; Wedin, 2011). 

Särskild vikt har det för andraspråkselever (Wedin, 2011) som primärt teckenspråkiga elever. 
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I det bimodalt tvåspråkiga klassrummet måste möjlighet till flerstämmighet ges utan att det 

går utöver den språkliga tillgängligheten. Likaså måste kommunikationen styras så att språk-

lig tillgänglighet uppnås, samtidigt som elevers engagemang och lust att lära bejakas.  

 

Slutord 
Min studie berör döva och hörselskadade elevers delaktighet i det bimodalt tvåspråkiga klass-

rummet. Bimodalt tvåspråkiga klassrum kan finnas i specialskolan, men även i andra skolor 

som har döva och hörselskadade elever som sin målgrupp. I denna studie används specialsko-

lans styrdokument och tvåspråkiga historia som bakgrund, likaså är empirin insamlad på en 

specialskola. Jag avser inte att begränsa det till enbart verksamhet som bedrivs på specialsko-

lan, utan hoppas att mitt bidrag till kunskapsområdet kan vara till nytta även i andra skolfor-

mer som bedriver undervisning för döva och hörselskadade.  

Framförallt hoppas jag att den kan bidra till en förståelse för hur viktig flerstämmighet i klass-

rummet är, även om det kan innebära utmaningar i att göra allt som sägs tillgängligt. Dess-

utom önskar jag att den kan ge en insikt i hur styrning av kommunikation kan få såväl positiva 

som negativa effekter på delaktighet. Språklig tillgänglighet och engagemang är båda villkor 

för delaktighet. Skolan måste erbjuda en miljö där båda villkoren uppfylls.  

Grunden för denna studie var min önskan att möta den förändrade gruppen döva och hörsel-

skadade elever, på sådant sätt att delaktighet blir möjligt för samtliga elever. Några lösningar 

på de nya utmaningar som uppstått inom undervisning för döva och hörselskadade elever, kan 

studien inte bidra med, men förhoppningsvis kan den ge ett bidrag till kunskapsområdet. 

Avslutningsvis kan sägas, att tillgodose delaktighet för alla i det bimodalt tvåspråkig klass-

rummet, är för mig ett fortsatt dilemma. 
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Bilaga 1 

Till elever och vårdnadshavare – Samtycke att delta i studien; 

 

Delaktighet i det bimodalt tvåspråkiga klassrummet  
 

Hej, 

 
Mitt namn är Erika Forsman och jag läser på speciallärarprogrammet inriktning dövhet hörsel. 
Vårterminen 2015 kommer jag att skriva ett examensarbete på avancerad nivå (D-uppsats). 
Som grund till den önskar jag få göra videoobservationer i din klass/ditt barns klass.   
 
Syftet med studien är att undersöka döva och hörselskadade elevers delaktighet i det 
tvåspråkiga klassrummet. Undersökningen har fokus på kommunikation och interaktion 
mellan elever och elever-lärare. Min förhoppning är att studien kan vara ett litet steg mot 
ökade kunskaper om och utveckling av, undervisning för döva och hörselskadade. Jag hoppas 
och tror att även ni vill vara med och bidra till denna kunskap. 
 
Observationerna och gruppintervjun kommer att göras av mig under veckorna 7-8. Inför 
undersökningen lovar jag att… 
 

• Allt material är konfidentiellt och kommer endast användas i denna studie.  
• Inget videomaterial kommer att spridas eller publiceras.  
• Efter analys av mig kommer videomaterialet att förstöras.  
• Alla resultat som presenteras i studien kommer att avidentifieras. 
• Deltagarna har rätt att när som helst av egen vilja avbryta sitt deltagande. 

 
 

Jag tackar på förhand för att du vill delta! 

Vänliga Hälsningar 

Erika Forsman 

 

Jag ger mitt medgivande att delta i studien: 

 

Elev______________________________________________ 

 

Förälder___________________________________________ 
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Bilaga 2 

Till undervisande lärare och annan pedagogisk personal– Samtycke att delta i studien; 
 

Delaktighet i det bimodalt tvåspråkiga klassrummet  
 

Hej, 

 
Mitt namn är Erika Forsman och jag läser på speciallärarprogrammet inriktning dövhet hörsel. 
Vårterminen 2015 kommer jag att skriva ett examensarbete på avancerad nivå (D-uppsats). 
Som grund till den önskar jag få göra videoobservationer i en klass du arbetar i. 
 
Syftet med studien är att undersöka döva och hörselskadade elevers delaktighet i det 
bimodalt tvåspråkiga klassrummet. Min förhoppning är att studien kan vara ett litet steg 
mot ökade kunskaper om och utveckling av, undervisning för döva och hörselskadade. Jag 
hoppas och tror att även du vill vara med och bidra till denna kunskap. 
 
Observationerna och gruppintervjun kommer att göras av mig under veckorna 7-8. Inför 
undersökningen lovar jag att… 
 

• Allt material är konfidentiellt och kommer endast användas i denna studie.  
• Inget videomaterial kommer att spridas eller publiceras.  
• Efter analys av mig kommer videomaterialet att förstöras.  
• Alla resultat som presenteras i studien kommer att avidentifieras. 
• Deltagarna har rätt att när som helst av egen vilja avbryta sitt deltagande. 

 
 

Jag tackar på förhand för att du vill delta! 

Vänliga Hälsningar 

Erika Forsman 

 

Jag ger mitt medgivande att delta i studien: 

 

 

Namn_________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Vedertaget transkriberingssystem för teckenspråk är att använda versaler. Vid bokstaveringar används 
versaler med bindestreck mellan. Något vedertaget system för SimBlend har jag inte funnit. Jag har 
därför låtit mig inspireras av hur SimBlend skrivs, med första bokstaven i varje stavelse som versal.  

 

Transkriberingsnyckel:  

VERSALER;  Teckenspråk 

V-E-R-S-A-L-E-R; bokstaverat ord 

FörSta BokStav i VarJe StaVelSe; SimBlend 

Vanlig meningsbyggnad – Talat språk. 

Kursiverat – Författarens kommentarer av ej språkliga uttryck eller sammanfattning av språkliga uttryck. 

 

 
I transkriberade exemplen har jag använt mig av nedstående förkortningar för att benämna 
personer  

E-D; Elev D, primärt teckenspråkig, behärskar TSP  

E-T; Elev T, primärt talspråkig, talar, behärskar enstaka tecken, svag SimBlend 

E-B; Elev B, primärt teckenspråkig, behärskar TSP och SimBlend 

E-N; Elev N, nyanländ primärt teckenspråkig, behärskar TSP och SimBlend 

E-C- Elev C, primärt talspråkig, behärskar TSP och SimBlend 

L; Lärare 

R; Resurslärare 

JAG; Jag (endast i fokusintervjun) 

 

 

 

 


