
 

 

 

 
 
 
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
Huvudområde: pedagogik 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Döva och hörselskadade elevers talutrymme  
– en studie om klassrumskommunikationen på en skola inom SPSM 

 
 
 
 

Jenny Ryttervik och Ann-Sofi Henning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogisk forskning ur ett didaktiskt 
perspektiv  
Uppsats, 15 högskolepoäng  
Vårterminen 2016   



 

 

 

Sammanfattning 

Läroplanen Lspec11 ställer krav på döva och hörselskadade elevers kommunikativa 

förmåga i flera ämnen. I den kommunikativa förmågan ingår färdigheterna samtala, 

diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, argumentera, 

redogöra, formulera, resonera samt redovisa. Dessa färdigheter ska eleverna praktisera 

under sin tid i grundskolan och visa sitt kunnande i. Läroplanen genomsyras av det 

sociokulturella perspektivet där en dialogisk undervisning är en viktig del i elevernas 

lärandeutveckling. Lspec11 innehåller samma krav på den kommunikativa förmågan 

som Lgr11.  

Syftet med den här studien är att undersöka och synliggöra användningen av 

talutrymmet i undervisningen av elever respektive lärare samt vilka faktorer i 

undervisningen som påverkar elevernas talutrymme. Studien utgår från den etnografiska 

ansatsen och är gjord genom deltagande- och videoobservation i undervisningen i 

teoretiska ämnen med högstadieelever på en regional specialskola.  

Resultatet av analysen presenteras både kvantitativt och kvalitativt. Det kvantitativa 

resultatet visar att eleverna använder över hälften av undervisningens talutrymme. Det 

visar sig även att av elevernas talutrymme användes över en fjärdedel åt icke 

ämnesrelaterat samtal, det vill säga privat kommunikation och resten var ämnesrelaterat. 

Det kvalitativa resultatet visar att ett mönster kan urskiljas vilket har kategoriserats i tre 

olika områden med flera underliggande faktorer inom ramen för undervisningens 

potentiella talutrymme.  

 

Nyckelord: talutrymme, klassrumskommunikation, dialog, interaktion, döva och 

hörselskadade elever, teckenspråk  

 

  



 

 

 

Innehåll 

1 Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Begreppsdefinitioner .......................................................................................................................... 3 

1.1.1 Döva och hörselskadade elever .................................................................................................................... 3 

1.1.2 Skolorna i specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM ............................................................................. 3 

1.1.3 Kommunikation ........................................................................................................................................... 3 

1.1.4 Talutrymme ................................................................................................................................................. 3 

2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 4 

2.1 Disposition ......................................................................................................................................... 4 

3 Bakgrund ....................................................................................................................... 5 

3.1 Döva och hörselskadade elevers måluppfyllelse inom SPSM ........................................................... 5 

3.2 Läroplanen Lspec11 ........................................................................................................................... 5 

3.2.1 Kommunikativ förmåga i Lspec11 .............................................................................................................. 6 

3.3 Didaktikens grundtankar .................................................................................................................... 7 

4 Tidigare forskning ........................................................................................................ 8 

4.1 Kommunikation i klassrum och elevernas talutrymme ...................................................................... 9 

4.1.1 Innebörden i den rådande samtalsstrukturen .............................................................................................. 10 

4.2 Kommunikation i klassrum med döva och hörselskadade elever .................................................... 12 

4.2.1 Förväntningar på döva och hörselskadade elever....................................................................................... 13 

4.2.2 Vikten av ett teckenspråksflyt i klassrumskommunikationen .................................................................... 14 

5 Teoretiska perspektiv ................................................................................................. 16 

5.1 Sociokulturellt perspektiv på kommunikation och lärande .............................................................. 16 

5.1.1 Dialogism................................................................................................................................................... 17 

5.1.2 Kommunikationens betydelse och lärarens roll i den................................................................................. 18 

6 Metod ........................................................................................................................... 19 

6.1 Etnografisk ansats ............................................................................................................................ 19 

6.2 Pilotstudie ........................................................................................................................................ 21 

6.3 Urval och genomförande ................................................................................................................. 21 

6.3.1 Videoobservation ....................................................................................................................................... 23 

6.4 Analys av det empiriska materialet .................................................................................................. 23 



 

 

 

6.4.1 Kvantitativ analys ...................................................................................................................................... 24 

6.4.2 Kvalitativ analys ........................................................................................................................................ 25 

6.5 Etiska ställningstaganden ................................................................................................................. 26 

6.6 Studiens giltighet ............................................................................................................................. 27 

7 Resultat ........................................................................................................................ 28 

7.1 Presentation av lektionerna .............................................................................................................. 28 

7.2 Resultat av tidfördelningen i talutrymmet ....................................................................................... 29 

7.2.1 Specificerad tidfördelning av det totala talutrymmet ................................................................................. 30 

7.2.2 Specificerad tidfördelning av talutrymmet i respektive ämne .................................................................... 31 

7.3 Påverkande faktorer i användandet av talutrymmet ......................................................................... 35 

7.3.1 Elevers möjligheter till att använda talutrymmet ....................................................................................... 35 

7.3.2 Vad eleverna gör i sitt talutrymme ............................................................................................................. 38 

7.3.3 Faktorer som har påverkan på att talutrymmet inte används optimalt ........................................................ 41 

7.4 Sammanställning av resultat ............................................................................................................ 43 

8 Diskussion ................................................................................................................... 45 

8.1 Metoddiskussion .............................................................................................................................. 45 

8.2 Resultatdiskussion ........................................................................................................................... 47 

8.2.1 Elevernas potentialer i talutrymmet ........................................................................................................... 47 

8.2.2 Elevernas interaktion med varandra ........................................................................................................... 48 

8.2.3 Elevernas uttalanden .................................................................................................................................. 49 

8.2.4 Slutord ....................................................................................................................................................... 50 

8.2.5 Vidare forskning ........................................................................................................................................ 51 

9 Referenser ................................................................................................................... 52 

 

Bilagor 

  



 

1 
 

1 Inledning 
Föreliggande studie har sin fokus på hur talutrymmet i undervisningen kan se ut för döva och 

hörselskadade elever. Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

Lspec11 (mer om den i bakgrund) ställer krav på elevers kommunikativa förmåga i flera 

teoretiska ämnen. Den kommunikativa förmågan innebär att eleverna ska kunna följande 

kommunikativa färdigheter: samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter 

och ståndpunkter, argumentera, redogöra, formulera, resonera samt redovisa (Skolverket, 

2011). Om kommunikativa färdigheter uttagna ur kapitlet 3, kursplaner i Lspec11 i ämnen 

teckenspråk och svenska kan vi läsa: ”genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags samtal”  

(s. 315). Det står även att undervisningen ska ”stärka elevernas medvetenhet om, och tilltro 

till, den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för 

andra människor.” (s. 333).  

Vi vill lyfta fram att kommunikation är en viktig utgångspunkt i en lärmiljö som också är en 

förutsättning för att lärande och utveckling ska främjas, vilket även betonas i Lspec11. 

Interaktionen i klassrummet är därmed viktig för utvecklandet av elevernas kommunikativa 

förmåga. I läroplanens kapitel 1 står det att ”skolans uppdrag är att främja lärande där 

individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (s. 13). I samma kapitel 

står det vidare att varje elev ska kunna använda språk på ”ett rikt och nyanserat sätt”, 

”självständigt formulera ståndpunkter” samt ”samspela i möten med andra människor” (s. 15-

16). För att kunna lyckas med de olika färdigheterna i den kommunikativa förmågan har 

skolan därför ett viktigt uppdrag att se till att alla elever ges goda förutsättningar till 

kommunikation, både muntligt och skriftligt. Begreppet muntlig är tätt förekommande i 

Lspec11, med 108 stycken träffar på detta sökord. Begreppet skriftlig är också ett vanligt 

förekommande begrepp med 84 träffar.  

Det är låg måluppfyllelse hos döva och hörselskadade elever som går i specialskolan. Detta 

redovisas i årsredovisningen 2015 från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (SPSM, 

2016b) och enligt dem grundar det sig i olika orsaker. En av orsakerna kan vara att 

förväntningarna på döva och hörselskadade elever i specialskolan inte är höga vilket Karin 

Allard (2013) lyfter fram i sin avhandling om undervisning av främmande språk för döva och 
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hörselskadade elever. Hon betonar dock att det inte beror på elevernas teckenspråkighet som 

gör att det kan vara svårt för dem att uppnå läroplanens krav på färdigheter och förmågor. Vad 

gäller språkmiljö och kommunikation skriver Ola Hendar (2008) i en slutrapport om 

specialskolans måluppfyllelse, att för dessa elever ”är teckenspråket nödvändigt för att de ska 

kunna tillgodogöra sig undervisningen och därför måste det finnas en akademisk nivå på 

teckenspråket på de skolor som har döva elever” (s. 54).  Mot den vetskapen om att eleverna 

riskerar möta låga förväntningar i specialskolan och att teckenspråksmiljön inte alltid 

uppfyller en akademisk nivå ser vi det som icke goda förutsättningar för att eleverna ska nå 

kraven i den kommunikativa förmågan som ställs i Lspec11.  

Då den kommunikativa förmågan utgör en stor och viktig del av läroplanen Lspec11 ser vi 

värdet av att studera hur stor del av det potentiella talutrymmet i en teckenspråkig 

klassrumsundervisning som ägnas åt att eleverna får praktisera kommunikativa färdigheter. 

Enligt Roger Säljö (2000) bör mänskligt lärande ”förstås i ett kommunikativt och 

sociohistoriskt perspektiv” och att ”kunskap lever först i samspel mellan människor och blir 

sedan en del av den enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande” (s. 9). 

Härmed tänker vi att elevernas praktiserande av kommunikativ förmåga i ett potentiellt 

talutrymme kan ha en bidragande påverkan till deras kunskapsutveckling som i sin tur 

påverkar måluppfyllelsen. I och med att det är i klassrumsundervisningen som eleverna 

strategiskt ska praktisera denna förmåga, vill vi därför i detta examensarbete visa hur 

användningen av talutrymmet kan se ut på en specialskola för döva och hörselskadade. 

Intentionen i föreliggande studie är att synliggöra vilka faktorer som kan finnas i en befintlig 

klassrumskommunikation som har påverkan på elevernas talutrymme.  

Den här studien har som strävan att ge ökade kunskaper om användningen av talutrymmet i 

klassrumsundervisningen. Studien kan också ge ökade kunskaper om vad i talutrymmet som 

kan påverka elevernas utveckling av den kommunikativa förmågan. Detta med en 

förhoppning om en bättre måluppfyllelse hos eleverna genom en förståelse av hur det kan 

vara och för en eventuell fortsatt reflektion över den egna undervisningen. Det kan ses som en 

del i utvecklingen av undervisning för döva och hörselskadade elever i specialskolan. Vi två 

som gör detta examensarbete är verksamma som lärare på en av SPSM:s specialskolor för 

döva och hörselskadade elever.  
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1.1 Begreppsdefinitioner  
Vi vill klargöra för läsaren vilken betydelse de fyra nedanstående begreppen har i 

föreliggande studie.  

1.1.1 Döva och hörselskadade elever 

Döva och hörselskadade elever är de elever som är döva eller har en hörselnedsättning. En 

person med hörselnedsättning innebär en person som har nedsatt hörsel i olika grader. En döv 

person kan definieras som en person med gravt nedsatt hörsel. Personer med nedsatt hörsel 

kan använda tekniska hjälpmedel som exempelvis hörapparater eller cochlea implantat (CI) 

med varierande resultat. De kan ha antingen teckenspråk eller svenska som första språket. 

Personer som använder både språken är tvåspråkiga. Målgruppen för läroplanen Lspec11 

benämns som döva och hörselskadade elever (Skolverket, 2011). I denna studie används 

samma benämning som det står i Lspec11, det vill säga döva och hörselskadade elever.   

1.1.2 Skolorna i specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har åtta statliga specialskolor utspridda i Sverige varav 

fem är för döva och hörselskadade elever och kallas för regionala specialskolor. Totala antalet 

elever för samtliga regionala specialskolor är nästan 370 elever (Skolverket, 2016b). SPSM 

(2016a) skriver på sin hemsida att på de regionala skolorna ges eleverna möjlighet till att 

växla mellan språken i den levande och utvecklande tvåspråkiga miljön där de möter svenskt 

teckenspråk, skriven svenska och talad svenska. SPSM skriver också följande: ”förutom att 

kommunicera med varandra kan eleverna även, i sin skolvardag, se och följa dialoger vuxna 

emellan som språkliga förebilder” (SPSM, 2016a). De regionala specialskolorna följer 

läroplanen Lspec11 och skolgången är tioårig (Skolverket, 2011).  

1.1.3 Kommunikation 

Begreppet kommunikation kan uppfattas olika ur olika perspektiv. Detta begrepp menas, i 

denna studie, verbal kommunikation (Nationalencyklopedin, 2016) och i detta sammanhang 

avses kommunikation på teckenspråk.  

1.1.4 Talutrymme 

Begreppet talutrymme innebär i denna studie den tidsomfattningen då elever alternativt lärare 

har till sitt förfogande att tala. Det gäller både när läraren talar till en elev eller flera elever 

och det utrymme som läraren ger till eleverna att tala alternativt att eleverna på eget initiativ 

tar detta. Det är i ett talutrymme som en kommunikation sker. 



 

4 
 

2 Syfte och frågeställningar 

Läroplanen Lspec11 från Skolverket (2011) ställer krav på elevernas utveckling av 

kommunikativ förmåga. Utifrån detta kan det antas att det finns en didaktisk tanke om hur 

kommunikationen i klassrumspraktiken kan nyttjas på bästa sätt för att eleverna ska lyckas 

förvärva den kommunikativa förmågan. Mot den bakgrunden har föreliggande studie som 

syfte att undersöka hur döva och hörselskadade elevers talutrymme ser ut i ett teckenspråkigt 

klassrum och belysa faktorer i användningen av det som kan ha påverkan på elevernas 

utveckling av kommunikativ förmåga. 

Studiens söker svar på följande: 

●  Hur stor del av lektionstiden används talutrymmet i klassrummet av elever respektive  

    lärare?  

●  Hur stor del av elevernas använda talutrymme har en direkt koppling till lektionsinnehållet? 

●  Vilka faktorer i undervisningen påverkar elevernas förutsättningar till att använda  

    talutrymmet och vad de gör i det?  

2.1 Disposition  
Studiens första och andra kapitel beskriver vad undersökningen handlar om och vad som är 

syftet med den. Här ges även förklaringar till begrepp som förekommer för att ge läsaren en 

bättre förståelse för undersökningsämnet. Kapitel tre ägnas åt bakgrund där måluppfyllelsen 

för SPSM:s regionala specialskolor belyses, läroplan för specialskolan Lspec11 beskrivs samt 

didaktikens grundtankar presenteras. Tidigare forskning om klassrumskommunikationen 

generellt och specifikt för döva och hörselskadade elever utreds i kapitel fyra. Det femte 

kapitlet beskriver de teoretiska perspektiven som föreliggande studie utgår ifrån, vilka är det 

sociokulturella perspektivet och kommunikationens betydelse för lärandet. Metoden för 

studien redovisas i kapitel sex. Kapitel sju är ett resultatkapitel där resultaten av 

undersökningen presenteras. Det åttonde och avslutande kapitlet, är en diskussionsdel där 

studiens metoder och resultat diskuteras med efterföljande slutord samt förslag på vidare 

forskning.  
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3 Bakgrund 

Här belyses hur döva och hörselskadade elevers måluppfyllelse inom SPSM ser ut. 

Läroplanen som regionala specialskolor följer, Lpec11 presenteras även samt vad det står om 

kommunikativa förmågan i den. Vidare i detta kapitel lyfts upp grundtankarna i didaktik för 

att öka förståelse för didaktikens betydelse i undervisningen med syfte att utveckla elevernas 

lärande.  

3.1 Döva och hörselskadade elevers måluppfyllelse inom SPSM 
Som tidigare nämnts, är måluppfyllelsen låg för döva och hörselskadade elever inom SPSM 

(Hendar, 2008, SPSM, 2016b). Årsredovisningen för år 2015 från SPSM (2016b) visar att 

andelen avgångselever med fullständiga betyg har varierat från år till år. Under perioden år 

2002-2015 har andelen legat mellan 25 till 40 procent. Det lyfts också fram i årsredovisningen 

att resultaten inte endast är påverkade av själva effekten av undervisningen. 

Orsakerna till att många av eleverna inte når målen i specialskolan är olika. Lärarnas 

förväntningar på eleverna kan vara en vilket togs upp i inledningen. En annan orsak är att en 

stor del av dem kommer från familjer som inte kan teckenspråk (Hendar, 2008). Han lyfter 

också fram att en akademisk nivå på teckenspråket i undervisningen är betydelsefull och 

menar vidare att elever utan teckenspråk hemma kan ligga på en lägre nivå än den akademiska 

i sitt teckenspråk. Hendar (2008) skriver att specialskolan inte alltid kompenserar den 

otillräckliga teckenspråksnivån tillräckligt trots att skolan har teckenspråk tillsammans med 

svenska som undervisningsspråk i skolan. För att eleverna ska få bättre förutsättningar att nå 

kunskapsmålen tror vi att specialskolorna kan ha nytta av ökade kunskaper om hur den 

kommunikativa förmågan används i undervisningen vilket den här studien belyser.  

3.2 Läroplanen Lspec11 
Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lspec11) som döva och 

hörselskadade elever i specialskolan följer är likvärdig med läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). Dessa läroplaner har samma krav och innehåll 

gällande kunskapsmålen och den kommunikativa förmågan. Skolverket skriver följande ”för 

specialskolan gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan, 

med den enda skillnaden att kunskapskraven finns i årskurserna 4, 7 och 10” (Skolverket 

2016b). Det som skiljer dem åt är att döva eller hörselskadade elever i specialskolan läser 
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enligt Lspec11 svenska, engelska och moderna språk för döva och hörselskadade samt att 

musik ersätts av rörelse och drama. Utöver detta ska döva och hörselskadade elever i 

specialskolan dessutom läsa teckenspråk för döva och hörselskadade med egen kursplan 

(Skolverket, 2011).  

Teckenspråkets betydelse för döva och hörselskadade elever i skolans styrdokument har inte 

alltid varit en självklarhet. I och med riksdagens beslut år 1981 om det officiella erkännande 

av teckenspråket som ett språk, skedde en utveckling i dövas rättigheter till teckenspråk och 

tvåspråkighet (Schönström, 2010). Utvecklingen skedde framförallt inom utbildning och det 

var då som teckenspråket började inkluderas i läro- och kursplaner för döva elever i 

specialskolan (ibid.). I Lspec11 står det att det åligger specialskolan att ”döva och 

hörselskadade elever ges förutsättningar att utveckla sådana språkkunskaper att de kan avläsa 

och uttrycka tankar och idéer på svenskt teckenspråk” (s. 11). 

3.2.1 Kommunikativ förmåga i Lspec11  
Läroplanen Lspec11 lyfter upp den kommunikativa förmågan i samtliga kapitel och på flera 

ställen lyfts olika färdigheter som eleverna ska kunna och även betydelsen av denna förmåga 

(Skolverket, 2011). Här nedan följer utdrag från läroplanens samtliga tre kapitel som visar hur 

kravet på den kommunikativa förmågan anges i den.  

I kapitel 1, under skolans värdegrund och uppdrag, står det att det ska ges möjligheter till att 

språket, både svenska och teckenspråk inkluderas i undervisningen. Det står även att 

kommunikationen som samtal ska utvecklas hos varje elev så att en tilltro till den språkliga 

förmågan hos eleverna ökar.  

I kapitel 2 i Lspec11 som tar upp skolans övergripande mål och riktlinjer står det, förutom 

olika kommunikativa begrepp på sina ställen, att läraren ska organisera och genomföra arbetet 

så att eleven får stöd i sin kommunikationsutveckling (s. 17). Lärare ska även arbeta för att 

eleverna ska stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga tillika att de ska känna tillit 

till den egna förmågan (s. 16-17). Det kan antas att det även täcker den kommunikativa 

förmågan bland andra förmågor som nämns i läroplanen.  

I kapitel 3 med kursplaner i respektive ämne beskrivs det, förutom det som presenterats i 

inledningen om ämnena teckenspråk och svenska, vad eleverna ska utveckla vad gäller 

kommunikativ förmåga i de övriga ämnen. I ämnet religionskunskap står det att eleverna ska 

resonera och argumentera kring frågeställningar och värderingar (s. 189). För ämnet 
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samhällskunskap och står det skrivet att eleverna ska vara delaktiga och engageras till ett 

öppet meningsutbyte gällande samhällsfrågor (s. 201). I ämnen biologi, fysik och kemi ska 

eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga i att använda kunskaper samt redskap till att 

formulera egna argument och i granskning av andras argument. Vidare står det även att 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kommunicera och ta ställning i 

frågor kring de sammanhang där kunskaper i respektive tre ämnen har betydelse, som 

exempelvis hälsa, miljö, teknik, etcetera (s. 113, s. 129, s. 146). I ämnet matematik uttrycks 

det att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att argumentera logiskt och att resonera 

matematiskt. Utöver detta ska eleverna dessutom kunna samtala om, redogöra för och 

argumentera för sina matematiska utföranden (s. 64-65). 

3.3 Didaktikens grundtankar 
Kravet på att eleverna ska utveckla kommunikativ förmåga står i Lspec11. Till stor del sker 

det i klassrumspraktiken och för att gynna denna utveckling, menar vi att läraren behöver ha 

en didaktisk tanke med sin undervisning. Didaktik handlar enligt Skolverket (2016a) om 

analys och förståelse av faktorer som påverkar lärande och undervisning i en problematisering 

av detta. Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg och Tomas Kroksmark (2011) 

skriver att ”didaktiken är orienterad mot tillvägagångssätt eller undervisningsmetoder” (s. 44) 

och framför att betydelsen av detta är att didaktik kan ”karakteriseras som ett slags metod, 

med vars hjälp undervisningen organiseras och genomförs” (s. 44). Författarna skriver också 

att undervisningen består av interaktion och att i denna finns olika parter som växelvis 

samspelar med varandra. Detta kan illustreras i den s.k. didaktiska triangeln där en 

undervisningssituation kan betraktas utifrån. I denna triangel står lärare på den ena vinkeln, 

elev på den andra och innehåll på den tredje, vilket är objektet för elevens studier (ibid.). 

Vikten av didaktik kan även uppfattas av att det står i Lspec11 att undervisningen inte kan 

utformas lika för alla elever och att det åligger i skolans ansvar att se till att undervisningen 

anpassas och varieras efter varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). I den 

didaktiska triangeln är det relationen mellan innehåll och elev som lärarens uppgift ska riktas 

mot menar Kansanen et al. (2011) och det är då som eleven kan utveckla sitt lärande. Den 

didaktiska relationen menar författarna handlar om hur läraren förhåller sig till relationen 

mellan innehåll och elev och det är det som hela undervisningsprocessen vilar på. Som stöd 

för lärarens förhållningssätt till den här relationen finns det några didaktiska grundfrågor att ta 

till sig som exempelvis vem ska lära sig, vad, när, hur, var och varför ska individen lära sig 
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(Skolverket, 2016a). Läraren ska följaktligen se till att eleverna utvecklar kommunikativ 

förmåga i enlighet med läroplanen. För att detta ska ske hos varje elev behöver läraren därför 

ta till sig didaktiska strategier i sin undervisning. 

4 Tidigare forskning 
Sökning av tidigare forskning för att närma oss föreliggande studies syfte har gjorts med en 

litteratursökning i olika databaser. Vi har använt oss av Libris, DiVA (Digitala vetenskapliga 

arkivet) och Örebro universitetets egen sökmotor Summon. Därutöver har vi även använt oss 

av sökning på internet via exempelvis Google. En viss del av den representerade tidigare 

forskningen har införskaffats genom kedjesökning vilket innebär att referenser har hittats i 

lästa texter som kan ge vidare information inom samma område (Rienecker & Stray 

Jørgensen, 2014). Vi har även tagit med en del från den forskning som vi redan känner till. 

Sökningarna har pågått under hela arbetsperioden och följt de förändringar efter den 

inriktning som denna studien har haft. De sökorden som har använts är följande talutrymme, 

lärande, klassrumskommunikation, interaktion i undervisning, teckenspråk, elever med dövhet 

eller hörselnedsättning. För internationell forskning har vi använt oss av följande engelska 

sökord speaking space, education of the Deaf and Hard of Hearing, learning, sign language, 

classroom communication och interaction. 

Vi har mött på en synnerligen begränsad forskning kring just klassrumskommunikationen i 

undervisningen av döva och hörselskadade elever. Om döva och hörselskadade elever samt 

om deras tvåspråkighet i andra aspekter finns det däremot en del forskning, både svensk och 

internationell. Vissa studier i detta kapitel kan upplevas ligga lite långt tillbaka i tiden men 

resultaten i dem är fortfarande aktuella och därmed av intresse även i nutiden och till följd 

därav även relevanta för den här studien.  

Det går inte att dra en direkt parallell jämförelse mellan undervisningen av döva och 

hörselskadade elever som har teckenspråk som första språket med den generella 

andraspråksundervisningen betonar Kristina Svartholm, Ronny Andersson och Ulf Lindahl 

(1993), som gjort studier av klassrumskommunikation för döva. Döva och hörselskadade 

elever med teckenspråk som förstaspråk har svenskan endast och renodlat som just skriftspråk 

framför författarna. Det innebär att svenskan endast i mycket begränsade former används i 

direktkommunikation som stöd och utgångspunkt för skriftspråksutvecklingen. Därför kan 

man inte utgå från studier av samtal i den generella andraspråksundervisningen när samtal i 
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undervisningen av elever som använder teckenspråk studeras (ibid.). Vi har med anledning av 

detta valt att inte titta på forskningen som berör klassrumskommunikation i den generella 

andraspråks- eller flerspråkighetsundervisningen.  

Under nästa rubrik presenteras de studier som bildar kunskapsläget på området för denna 

studie. 

4.1 Kommunikation i klassrum och elevernas talutrymme 
Genom dialog och kommunikation med andra utvecklar elever ny kunskap och blir delaktiga i 

sitt eget lärande menar Ann-Christine Wennergren (2007) i sin avhandling om 

kommunikationsvillkor för elever med hörselnedsättning i skolan. Författaren framhåller 

också att kommunikation och språk fungerar som en viktig länk mellan individers tänkande 

och samspel. Olga Dysthe (1996) tar upp Bakhtins syn på att envägskommunikation inte är 

tillräcklig för förståelse utan att det krävs en dialog för det.  

Det finns två olika typer av den kommunikation som råder i klassrummet, den offentliga 

kommunikationen och den privata kommunikationen vilka framläggs av Kjell Granström och 

Charlotta Einarsson (1995) i en översikt utgiven av Skolverket. Med en offentlig 

kommunikation menas en kommunikation som läraren har med eleverna och som läraren till 

stor del styr. Privat kommunikation innebär att eleverna utövar en ”icke tillåten”, det vill säga 

en inbördes interaktion dem emellan där de kan prata om lektionens innehåll alternativt om 

privata saker. Den här typen av interaktion sker vid sidan om lärarens undervisning. I den 

offentliga kommunikationen har eleverna inte mycket utrymme att själva få bidra med egna 

ord. I detta samband talar forskare ofta om den så kallade tvåtredjeregeln som innebär att två 

tredjedelar av omfattningen som sägs i den offentliga kommunikationen bibehålles av läraren 

vilket innebär att eleverna har ett starkt begränsat talutrymme. Sahlström (2008) menar dock, i 

sin översikt över klassrumsforskningens utveckling under de senaste årtionden, att denna 

tvåtredjeregel inte längre är den korrekta beskrivningen av hur klassrumsinteraktionen 

organiseras. Enligt honom beror det på att undervisningen idag organiseras på ett annat sätt än 

katederundervisning och att elevernas bänkarbete har ökat vilket innebär att eleverna samtalar 

med varandra mer. De principer för den allmänna språkliga kommunikationen där personer 

som talar med varandra turas om att ha ordet gäller inte i klassrummet (Sahlström, 2008, 

Granström & Einarsson, 1995, Dysthe 1996).  
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De principer som gäller för samtal i klassrummet är att det är lärarstyrt och eleverna ges ordet 

av läraren efter att läraren själv har sagt sitt menar Granström och Einarsson (1995). 

Principerna omfattar dessutom lärarens rättigheter att ”lyssna, tala, tala utan att begära ordet 

samt rättigheten att fördela ordet” (s. 28). Elevernas rättigheter är att lyssna och även tala men 

först när de bett om att få ordet. Eleverna i klassrummet har alltså inte förutsättningar att 

fördela ordet mellan sig, däremot äger läraren fulla rättigheter att tala utan att ha bett om det 

liksom att fördela ordet mellan personerna i klassrummet. Granström och Einarsson (1995) 

lyfter också fram att forskningen visar på att det inte bara är styrningen över 

kommunikationsstrukturen som läraren förbehåller sig utan även diskussionsinnehållet. 

Liknande mönster som visas här redovisas även av Åsa Wedin (2011) i hennes artikel om 

klassrumsinteraktion, som utgår från hennes studie av klassrumsspråk ur ett 

andraspråksperspektiv. Studien gjordes år 2004 vilket bestyrker att det sker få förändringar i 

klassrumskommunikationen under en period på flera år. Enligt Säljö (2000) finns det en lång 

kommunikativ tradition i interaktionen i skolan vars mönster är svårt att förändra. Detta 

svårförändrade mönster i klassrumskommunikationen ligger i den gamla synen på läraren som 

kunskapsbärare vilket har följt med sedan många år tillbaka (Skolverket, 2012, Dysthe, 1996). 

Vad en samstämmig klassrumsforskning tydligt visat ända sedan 1970-talet, är att 

klassrumskommunikationen i många fall följer ett relativt behavioristiskt mönster. Detta 

mönster är också det vanligaste interaktionsmönstret, vilket andraspråksläraren och forskaren 

Maria Kouns 

4.1.1 Innebörden i den rådande samtalsstrukturen 

Den språkliga interaktionen i klassrummet är en betydelsefull del i undervisningsprocessen. 

Denna process kännetecknas av ett mönster med en snabb fråga-svar struktur vilket 

understryks av Granström och Einarsson (1995). Enligt Sahlström (2008) finns det en 

omfattande forskning om den traditionella karakteriseringen av samtalet i klassrummet, kallad 

IRE-struktur (Initation-Response-Evaluation) vilken återfinns i världens olika delar och i 

olika typer av undervisning. IRE-strukturen innebär att lärare frågar, eleven svarar och läraren 

utvärderar, uppföljer eller ger feedback på svaret. I samtal där IRE-strukturen råder menas att 

läraren då generellt ställer frågor av den typen som genererar kortfattade svar (Skolverket, 

2012, Sahlström, 2008, Granström & Einarsson, 1995). Sahlström (2008) menar i detta 

sammananhang att läraren ställer en initierande fråga till hela klassen, får respons av en 

enskild elev och som läraren i sin tur ger ett evaluerande svar på, riktat tillbaka till både 

eleven ifråga samtidigt som till hela klassen. Han framlägger även att denna struktur kan ses 
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som något som den goda pedagogen inte ska göra då eleverna inte ges möjligheter till 

inflytande. Enligt Dysthe (1996) är den här typen av dialog i undervisning monologisk i 

vilken kommunikationen är enstämmig. Sahlström (2008) skriver att i och med att 

undervisningen idag består mer av bänkarbete och grupparbete än katederundervisning, har 

det blivit så att den traditionella IRE-strukturen är uppblandad med andra klassrums-

aktiviteter. Han skriver vidare att det gör att läraren pratar mycket mindre än vad eleverna gör. 

Det märks ofta i lärarens frågor vad och hur läraren vill att eleven ska svara (Granström & 

Einarsson 1995). Det vanliga mönstret är att läraren hjälper eleven framåt i sin tankegång utan 

att eleven får chansen att förvärva de kunskaper som eleven behöver för att förstå det 

komplexa resonemanget. Detta kallas för lotsning. I en lotsningssituation innebär det att 

läraren ”ställer styrande eller ledande frågor till eleverna” (s. 17) för att hjälpa eleven att bryta 

ner uppgiften i mindre delar. Eleven i sin tur löser dem del för del genom de frågor som 

läraren ställer, för att till slut komma fram till den stora lösningen på uppgiften. Som 

konsekvens av detta får eleven ingen förståelse för själva uppgiften och eleven får intrycket 

att eleven inte kan lösa den själv. Vad eleven istället lär sig är att lyssna på läraren och att 

göra försök att lista ut vad läraren vill att eleven ska svara på varje delfråga. Granström och 

Einarsson (1995) menar också att forskningen pekar på att metoden fråga-svar inte kan tala 

om vad eleven egentligen kan. 

Säljö (2000) skriver att klassrummet innehåller ”kommunikativa drag som gör det till en 

mycket speciell miljö för interaktion” (s. 137). Författaren lyfter även fram det faktum att 

klassrummet är ”ett av få ställen i samhället där den som vet svaret ändå ställer frågan”  

(s. 137) (se även Sahlström, 2008). Läraren ska istället ställa öppna frågor som läraren själv 

inte vet hur eleverna kommer att svara på, s.k. autentiska frågor menar Dysthe (1996). 

Eleverna får då möjlighet att framföra sina personliga tankar i samtalet som resonemang, 

reflektioner eller åsikter vilka läraren sen ska följa upp.  

Lerner (1995), som undersöker elevernas delaktighet i klassrumsaktivitet med fokus på 

undervisningsrelaterade instruktioner, skriver att i en klassrumskommunikation är läraren den 

ena partner och eleverna den andra och att kommunikationen kännetecknas av att läraren talar 

till hela elevgruppen som en enda dialogpartner. Författaren menar att klassrums-

kommunikationen genomsyras av denna struktur. Granström och Einarsson (1995) poängterar 

att genom lärarnas bemötande och bekräftelse av elevernas svar i varje interaktion som 

eleverna har med dem, ges eleverna indirekta signaler om deras egenvärde. Författarna menar 
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också att det är läraren som styr detta gällande regler och bestämmer även vilket ämne som 

ska behandlas. De svar som eleverna ger beror direkt på lärarens samtalsstyrning och det 

händer sällan att eleverna ändrar aspekten av lärarens ämnesval för det som diskuteras. Detta 

förhållande ser likadant ut för olika skolsystem och även för kulturer världen över enligt dem.  

4.2 Kommunikation i klassrum med döva och hörselskadade 

elever 
En utökad diskussion i undervisningen är viktigt för utvecklingen av konversations- och 

ifrågasättande förmågor hos döva och hörselskadade barn. Det kan leda till förbättrade sociala 

och akademiska resultat menar David Harry Smith och Claire L Ramsey (2004) som skriver 

om klassrumsdiskursen där en döv lärare använder amerikanskt teckenspråk. Inte minst är det 

extra viktigt när många döva och hörselskadade barn kommer till förskolan med bristande 

kommunikationsförmågor. Hörande barn förvärvar däremot kommunikationsförmågorna 

redan tidigt under sin utveckling i och med den rika input som de får från sin omgivning på 

olika sätt. Smith och Ramsey (2004) liksom Jim Cummins (2011), som i sin artikel belyser 

kopplingen mellan teori och praktik i undervisningen av döva och hörselskadade, 

understryker att genom en meningsfull kommunikation främjas dessutom döva och 

hörselskadade barns språk vilket i sig är en viktig faktor för en fördjupad kommunikation. 

John L Luckner, Samuel B Slike och Harold Johnson (2012), klargör i sin artikel som handlar 

om hur döva och hörselskadade elever kan lyckas med sitt lärande, att så gott som allt lärande 

i skolan sker via språket för begreppskapandet tillika tänkandet och inte minst för 

kommunikationen. Svartholm et al. (1993) betonar att om döva och hörselskadade elever inte 

har fått någon egentlig möjlighet till att använda sitt språk på ett mer utvecklat sätt i 

undervisningen under grundskoletiden kommer deras språkanvändning på 

gymnasieskolenivån att vara begränsad. 

Gemensamt för klassrumsdiskursen i nästan alla klassrum med döva och hörselskadade elever 

är IRE-strukturen skriver Smith och Ramsey (2004) vilket även konstateras i de studier som 

Svartholm et al. (1993) liksom Allard (2013) har gjort. Smith och Ramsey (2004) menar att 

eleverna kan uppleva denna struktur som antingen positivt eller negativt beroende på den 

didaktiska kontrollen av processen som läraren har. Dock understryker författarna att för döva 

elever upplevs denna struktur ofta som negativt. Den negativa upplevelsen av strukturen får 

eleverna när läraren innehar en stor kontroll av IRE-strukturen vilket innebär att läraren 

använder språket till att rätta till fel i elevernas uttalanden och även till att rätta till deras 
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språk. Som konsekvens av det producerar eleverna i sin tur bl.a. kortare uttalanden, ställer 

färre frågor och gör mindre frekventa bidrag. Dessutom kommunicerar eleverna också mindre 

med sina klasskamrater. En lärare som däremot har mindre kontroll över denna 

samtalsstruktur skulle kunna locka fram mer komplexa yttranden från eleverna (Smith & 

Ramsey, 2004). 

Det har visat sig att det finns en korrelation mellan elevernas kortare uttalanden och att de 

svarar mindre med lärarnas ”wait time” vilket Rowe har gjort en kritisk observation av, 

refererad i Smith och Ramsey (2004). ”Wait time” är den tidslängd som löper innan läraren 

ger återkoppling till elevens svar. Rowes forskning visar att det ofta inte tar mer än en sekund 

innan läraren ger återkoppling på elevens uttalande eller ger svar på elevens fråga. Som 

konsekvens av detta blir det en mindre kommunikation i klassrummet framlägger Rowe.  

Allard (2013), som har gjort en forskning om kommunikativa praktiker i flerspråkig 

undervisning genomförd i en klass på en specialskola för döva och hörselskadade i 

teckenspråkigt klassrum, påpekar att den av henne observerade språkundervisningen i 

moderna språk har dominerats till stor del av läraren. De kommunikativa praktikerna i de 

observerade engelsk- och spansklektionerna har präglats till övervägande del av IRE-

strukturen, ofta varit lärarstyrd och eleverna har även tystats, reducerats och underskattats. 

Allard har nämnt att det som skett i undervisningen bygger på en pedagogisk strategi som 

tagit sin grund i djupa historiska rötter av undervisningen för döva och hörselskadade barn. 

4.2.1 Förväntningar på döva och hörselskadade elever 

Som ett exempel på hur döva och hörselskadade elever underskattas, berör Allard (2013) i sin 

avhandling det faktum att i SPSM:s presentation av döva och hörselskadade elever, tas inte 

deras tvåspråkiga bakgrund upp som det primära. Däremot står själva hörselbristen i fokus 

och att eleverna med anledning av detta erbjuds specialpedagogiskt stöd och ett extra skolår i 

grundskolan. Allard diskuterar huruvida detta kan vara en bidragande faktor till att döva och 

hörselskadade riskerar att underskattas utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. Detta menar 

författaren kan bidra till att lärarna sänker undervisningsnivån i den sociala praktiken. Hon 

framlägger även att detta kan föranleda att, i de fall då eleverna inte uppnår målen, läggs 

tänkbara svårigheter hos dem själva istället för på den didaktiska undervisningen. Som 

tidigare nämnts, i inledningen, betonar Allard (2013) också att det inte beror på att eleverna är 

teckenspråkiga som det kan vara svårt för döva och hörselskadade att uppnå färdigheter och 

förmågor i läroplanen. De påverkande faktorerna har hon i sin forskning kommit fram till kan 
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ligga i IRE-strukturen som genomsyrar lärarnas och elevernas kommunikation i 

undervisningen i den institutionaliserade miljön.  

I resonemanget om undervisningen av döva och hörselskadade elever menar Cummins (2011) 

att en stor del av det som diskuteras om undervisningen av denna målgrupp handlar om bland 

annat tvåspråkigheten, arbetet med teckenspråket och det skrivna/talade språket. Mycket lite 

uppmärksamhet har därmed ägnats åt själva pedagogiken, som exempelvis vilka metoder som 

är välfungerande i undervisningen för elevernas lärandeutveckling.  

Vikten av att lärarna möter det döva/hörselskadade barnet som ett aktivt, meningssökande, 

kreativt och framförallt kompetent barn poängteras av Carin Roos (2004), som gjort en studie 

om döva och hörselskadade barns skriftspråkande lärande. Det kan vara en av olika avgörande 

faktorer på huruvida barnet lyckas i skolan, det i kombination med lärmiljön och lärarens 

undervisningssätt (Roos, 2004, Luckner et al., 2012). Även vuxna kan ha negativt bemötande 

och förväntningar på döva/hörselskadade barn om de har fokus på barnens 

funktionsnedsättning i deras syn på dem framlägger Roos (2004).  

Om lärarna har negativ grundsyn på döva och hörselskadade elever är det svårt för dem att 

vara en bra vuxenförebild vilket döva och hörselskadade elever ofta ser lärarna som, detta 

understryks av Svartholm et al. (1993). Just därför är det av stor betydelse för döva och 

hörselskadade elevers utveckling om lärarna som undervisar dem besitter kompetens, 

förståelse och kunskaper om dem, betonar Luckner et al. (2012).  

4.2.2 Vikten av ett teckenspråksflyt i klassrumskommunikationen 

Det är konstaterat att lärarens teckenspråksfärdigheter har påverkan på mängden av 

interaktion i klassrum för döva och hörselskadade. Forskningen har visat att en lärare med 

goda kunskaper i teckenspråk använder fler strategier som ger en ökad interaktion. Detta sker 

genom att exempelvis inkludera strukturen i teckenspråket som användningen av rumsliga 

referenter, ögonkontakt och blickriktning i regleringen av turtagningssignaler (Smith & 

Ramsey, 2004, Danielsson, 2006, Svartholm et al. 1993, se även Ahlgren & Bergman 2006). 

Svartholm et al. (1993) hänvisar till Mathers forskning som visar att om ögonkontakten och 

blickriktningen, tillsammans med andra samtalsreglerande signaler, inte fungerar korrekt så 

fungerar inte heller klassrumskommunikationen på teckenspråk väl. Bland annat kan 

avsaknaden av frågemarkörerna hos läraren när den ställer frågor föranleda att eleverna inte 
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uppfattar dem som frågor och läraren i sin tur uppfattar det som att ingen av eleverna kan 

svara på den ställda frågan (om samtalsmarkörer, se Ahlgren & Bergman 2006).  

Svartholm et al. (1993) betonar att ”teckenspråkets frågekonstruktioner utgör alltså ett litet, 

men mycket viktigt språkligt delområde som läraren måste behärska” (s. 15). Smith och 

Ramsey (2004) liksom Svartholm et al. (1993) menar att lärare med goda 

teckenspråksfärdigheter även ställer kognitiva frågor på en djupare nivå och har en större 

uthållighet med att låta eleverna komma med rätt svar även när de redan har kommit med fel 

svar några gånger och konstaterar att elevernas deltagande dessutom ökar. Svartholm et al. 

(1993) lyfter även fram att en lärare med goda teckenspråksfärdigheter ställer fler frågor än en 

lärare med mindre goda teckenspråksfärdigheter gör och frågorna är också sådana som 

eleverna svarar på i längre sekvenser.  

Det är när människor tillsammans med andra diskuterar och prövar sina tankar som 

kommunikationen utvecklas understryker Roos (2004). Döva barn behöver därför vistas i en 

rik teckenspråkig miljö där samspel med andra sker i meningsfulla sammanhang. 

Kommunikationen måste ske på ett fungerande sätt där både barn och vuxna är delaktiga på 

lika villkor och inte bara från de vuxna till barnen (ibid.). Cummins (2011) för ett liknande 

resonemang och menar att en grundförutsättning för kunskapsutveckling hos elever är ett 

gemensamt språk och att kommunikationen fungerar. 

Lärarens förmåga gällande att upptäcka elevernas privata kommunikation på lektionstid 

menar Smith och Ramsey (2004) är viktigt. Läraren kan, med sina goda 

teckenspråksfärdigheter, se om det som eleverna talar om är relevant för 

undervisningsinnehållet och om det visar sig att de talar om annat så kan läraren påkalla deras 

uppmärksamhet och leda den tillbaka till lektionens innehåll. När det gäller elevernas prat 

med varandra menar författarna att det kan finnas en koppling till dövkulturen där döva gärna 

diskuterar vad som händer, försöker att tillsammans få ett förtydligande eller bekräftar 

varandras uppfattningar. Hörande kan betrakta denna privata kommunikation som fräck om 

de inte är medvetna om dövas behov av att informera varandra och av att bekräfta varandras 

tolkningar av vad som äger rum (Smith & Ramsey, 2004). 

Dessutom bidrar lärarens goda teckenspråksfärdigheter till ett flyt i undervisningen medan en 

lärare med mindre goda teckenspråksfärdigheter har svårare att upprätthålla detta flyt. Detta 

betonas av Smith och Ramsey (2004), som även lyfter fram att ett flyt i undervisningen är en 
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framgångsfaktor för den goda klassrumsinteraktionen. De menar att teckenspråksflytet 

reducerar kommunikationsavbrott, jämnar ut ojämnheter och säkerställer samstämmighet i 

klassrumsdiskursen. Författarna betonar dock att en god undervisning garanteras inte enbart 

genom det teckenspråkiga flytet. 

Det är mer än det teckenspråkiga flytet som bidrar till god interaktion i klassrummet vilket 

Camilla Lindahl (2015) tar upp i sin avhandling om dialog i ett teckenspråkigt tvåspråkigt 

NO-klassrum. Hon skriver att lärarna och eleverna har en bred språkrepertoar om de båda 

använder teckenspråk och svenska samtidigt i undervisningen. Med det menas att lärare och 

elever växlar obehindrat mellan språken och vrider och vänder på olika begrepp i båda 

språken för att förtydliga och fördjupa kunskaperna. Allt detta är en resurs lyfter hon fram då 

det bidrar till att dialogen drivs framåt så att lärandet fördjupas på metanivå samt att det ges 

en mening. Det visuella-gestuella teckenspråket är en kraftfull modalitet och Lindahl visar i 

sin forskning på hur avbildande tecken har en viktig roll i dialogen i och med att dessa ger en 

ökad förståelse kring det som diskuteras. Hon menar vidare att en stöttning av elevernas 

teckenspråkiga tvåspråkiga utveckling är viktig samt att eleverna också behöver en stöttning i 

den fria språkliga rörelsen i dialogen. Om allt detta ska uppstå måste det finnas dialog i 

klassrummet och de kommer inte av sig självt utan lärarna måste skapa tillfällen till det (ibid.) 

Sammanfattningsvis bidrar den presenterade tidigare forskningen till en vetskap om hur 

klassrumskommunikationen generellt ser ut och även specifikt med döva och hörselskadade 

elever samt vilka förväntningar som kan finnas på dem.  

5 Teoretiska perspektiv  
De teoretiska perspektiven som den här studien anknyts till i fråga om vilka förutsättningar 

eleverna har i talutrymmet för bästa möjliga utvecklande av den kommunikativa förmågan 

presenteras i detta kapitel. Föreliggande studie utgår i huvudsak från det sociokulturella 

perspektivet då detta perspektiv är förankrat i grundskolans alla nuvarande läroplaner, därmed 

även i Lspec11 som denna studie utgår ifrån. På så sätt genomsyras även detta både 

grundskolan och specialskolans syn på lärande och utveckling.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv på kommunikation och lärande 
Tankar, inspiration och teoribildningar i det sociokulturella perspektivet är hämtade från 

Vygotskijs teorier om utvecklingen av tänkandet där eleverna interagerar med läraren eller 



 

17 
 

med varandra (Ahlberg, 2001, Säljö et al. 2011). Olga Dysthe och Mari-Ann Ingland (2003) 

skriver att det centrala temat i Vygotskijs sociokulturella perspektiv är sambandet mellan 

språkbruket och tänkandet vilket betyder att ingetdera av dessa kan utvecklas var för sig utan 

samspel med varandra. Säljö (2000) formulerar grundtanken i detta perspektiv som att ”det är 

genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation som de förs vidare” (s. 22).  

För lärandet utgör därför förhållandet mellan tänkande och språk en mycket viktig del i 

undervisningen. Undervisningen behöver ge eleverna gynnsamma förutsättningar till en 

språklig samverkan av hög kvalitet, eleverna emellan och mellan eleverna och läraren (Dysthe 

& Igland, 2003). Säljö (2000) och Olga Dysthe (2003) betonar utifrån Vygotskijs 

utvecklingsperspektiv betydelsen av språket för lärandet och menar att en dialogisk 

undervisning med delaktighet och interaktion där lärandet sker i samspel med andra är kärnan 

i lärandeutvecklingen. Anne-Marie Körling (2011) lyfter, utifrån Vygotskijs teorier, fram 

språket som en förutsättning för att visa upp sina tankar. Hon menar att genom samtal med 

varandra görs det möjligt att utveckla det egna lärandet. 

Inom ett sociokulturellt perspektiv är interaktionen människor emellan avgörande för 

begreppsutvecklingen och för tänkandets utveckling betonas kommunikationens betydelse 

skriver Ann Ahlberg (2001). Samma författare, Ahlberg (2013) beskriver i en annan skrift det 

sociokulturella perspektivet som ett sätt att ”se på människors kunskapsbildning som språklig 

eller diskursiv till sin natur och kommunikation och interaktion ses som centrala i all 

mänsklig samvaro” (s. 146). Gällande lärarens roll menar Dysthe och Ingland (2003) att enligt 

Vygotskijs perspektiv har läraren en krävande och central roll. I sin medierande uppgift 

organiserar läraren lärmiljön i vilken elevernas förmågor utmanas, stöttas och förmedlas på ett 

kunskapssökande sätt. Elevernas lärande sker, enligt Vygotskij, således genom att eleverna är 

delaktiga i en social och språklig samverkan där speciellt språkets betydelse betonas. Ahlberg 

(2013) skriver att dialogen utgör en viktig del i kommunikation och interaktion som det 

sociokulturella perspektivet förespråkar och därför finns det kopplingar mellan detta 

perspektiv och andra traditioner, som dialogism. 

5.1.1 Dialogism 

Dialogism bygger på Bakhtins tankar om språk och tänkande som utgör en grund för 

dialogens betydelse som kommunikation mellan människor (Dysthe, 1996). Dysthe skriver att 

Bakhtins synsätt kom in i skolvärlden genom att Halse från Norge använde synsättet i sina 
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analyser av klassrumskulturen och att i USA tillämpar de synsättet kring undervisningen. 

Enligt författaren är grunden till Bakhtins dialogism att människan inte använder språket i 

första hand åt sig själv utan syftet är för att kommunicera, det vill säga att vara i en dialog, 

med omgivningen. 

Dialog är en grundläggande kvalité i det mänskliga samspelet men även ett mål som måste tas 

tillvara i olika samspelssituationer i mötet mellan människor som t.ex. i ett klassrum 

framlägger Dysthe (1996). Människan strävar alltid att få ingå i en dialog om det ges 

möjlighet till det som i en undervisningssituation, men det utnyttjas inte alltid till fullo då 

läraren inte alltid ser eleven som en dialogpartner. Skolans viktigaste mål är just elevernas 

lärande, både kunskapsmässigt och värdemässigt, så interaktionens betydelse för lärande gör 

att delaktighet är ett viktigt begrepp vilket betonas av Ahlberg (2013) i detta sammanhang.  

Dialog är det som Bakhtin förespråkar allra främst och därmed inte envägskommunikation då 

det inte främjar förståelsen som i sin tur kräver andra former som respons, gensvar och 

dialogiskt utbyte (Dysthe, 1996). Detta måste inte alltid ske verbalt men i situationer som 

under lektioner och i undervisningen gynnas en reell dialog då det underlättar lärandet och 

förståelsen fortsätter Dysthe.  

5.1.2 Kommunikationens betydelse och lärarens roll i den  

Körling (2011) skriver att allt är kommunikation och med det menas att läraren ska 

kommunicera med sig själv kring undervisningens utformning och hur undervisningen ska ske 

med eleverna. Författaren skriver också att lärare bör befinna sig i elevens utvecklingszon, det 

vill säga den utvecklingszon som Vygotskij förespråkar och att läraren ser elevens lärande i 

zonen. Körling betonar att det i framtiden också bör handla om en kollektiv lärandeutveckling 

som kommit i skymundan då vi idag tittar alldeles för ensidigt på individen. Lärandet sker när 

eleverna deltar i samspel med andra, alltså är lärande direkt knutet till sociala handlingar. 

Elever som ägnar det mesta av tiden åt att sitta och lyssna, utan egen aktivitet, lär sig inte på 

samma sätt som om de skulle delta mera i dialog och i aktiviteter. 

Startpunkten för motivationen i lärandet är att ett problem eller en meningsskiljaktighet 

uppstår och att lärandet formas genom den gemensamma kommunikationen lyfts fram av 

Tomas Englund (2013). Med det sistnämnda menar han att ”lärandet är situerat beroende av 

den kommunikation som tar form i klassrummet och som inte helt och hållet kan 
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detaljplaneras i förväg” (s. 210). Det handlar om att engagerade startpunkter för lärande 

skapas av eleverna tillsammans med läraren.  

Sett ur det sociokulturella perspektivet ska läraren samspela med eleverna, det vill säga 

kommunicera med eleverna och se elevernas lärande (Körling, 2011). Författaren skriver 

också att sett utifrån detta perspektiv pekar utvecklingen på att vi inte är utan att vi blir. 

Lärarna bör alltså se sin lärarroll utifrån det, att tillsammans med eleverna via 

kommunikation, samspel och relationer dyka in i det nya som presenteras i undervisningen. 

Ahlberg (2013) tar upp att lärandet sker i samspel med andra i en dialogisk undervisning 

förutsatt att läraren stöttar detta samspel och dialogen. Om lärarens roll betonar Englund 

(2013) att läraren har en ledande och dirigerande uppgift som är avgörande för den 

meningsskapande kommunikation i vilken elevernas lärande utvecklas. 

6 Metod  
Detta kapitel inleds med en beskrivning av den etnografiska ansatsen som denna studie utgår 

från. Därefter beskrivs studiens pilotstudie kort. Efter det behandlas studiens observationer 

som urval och genomförande. Näst efter detta redogörs bearbetningen och analysen av det 

empiriska materialet vilken har skett både kvantitativt och kvalitativt. Kapitlet avslutas med 

resonemang om de etiska ställningstaganden som har tagits samt studiens giltighet.  

6.1 Etnografisk ansats  
Det finns olika kvalitativa metodansatser för studier inom samhällsvetenskaperna som 

exempelvis fallstudier, fenomenologi, grundad teori, etcetera. där valet av metoden har en 

direkt förhållning till studiens syfte (Denscombe, 2009, Fejes & Thornberg, 2015). I och med 

att intresset i föreliggande studie ligger i att studera i vilken utsträckning döva och 

hörselskadade elever i specialskolan använder talutrymmet och vilka faktorer som påverkar 

användningen av de kommunikativa praktikerna i den verkliga klassrumsmiljön, har vi valt att 

utgå från en etnografisk ansats på grund av dess relevans för den här kvalitativa studien. Den 

etnografiska ansatsen lämpar sig också att utgå ifrån som insamlingsmetod för det empiriska 

materialet där observation används.  

Etnografin är som en upptäcktsresa med ursprung i socialantropologers strävan efter att fånga 

synvinklar och kunna exemplifiera hur fenomen i ett fält kan beskrivas och uppfattas utifrån 

deltagarnas synvinkel (Denscombe, 2009). Detta sker genom deltagande observation där 
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syftet är att forskaren går in på en djupare yta än det uppenbara från vilken forskaren, med 

förståelse, kan beskriva vardagen och kulturen bland personerna i gruppen i det studerade 

fältet. Martyn Denscombe (2009) beskriver vidare att det inte finns en generaliserbarhet i 

etnografin men att den kunskap forskaren får utifrån detta kan bidra till förståelse för andra 

situationer med liknande förhållanden. Birgitta Kullberg (2004) klargör att etnografin är ett 

begrepp som kan beskriva en kvalitativ forskningsmetodik som genomförs i en naturlig miljö, 

vilket ett klassrum är. Det som kännetecknar den etnografiska ansatsen är att 

problemformulering, dataproduktion, tolkning och analys sammanvävs i en forskningsprocess 

(Elvstrand et al., 2015). 

Etnografi är en forskning i ett fält med deltagande observation som det centrala och passar 

exempelvis i en skolverksamhet i och med att denna metodansats passar vid undersökning av 

sociala och kulturella mönster i grupper skriver Helene Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik 

Nordvall (2015). Forskaren är då närvarande i en miljö där hon eller han samlar relevant 

information i en så stor utsträckning som det är möjligt och enligt Kullberg (2004) strävar 

forskaren också efter att se bakom handlingar och det sagda för att kunna belysa just det som 

står i forskningens fokus.  

Etnografins fördelar menar Denscombe (2009) är bland annat att den grundar sig direkt på 

observationen av fältet snarare än på andrahandsdata eller uttalanden som exempelvis kan fås 

av intervjuer. Dessutom grundar sig etnografin på empirisk forskning som utgörs av en direkt 

kontakt med deltagarna och fältet samt ger den även detaljerade data. Som etnografins 

nackdelar kan vara att det lätt blir ett historieberättande av det empiriska materialet, i form av 

detaljerade och beskrivande redogörelser istället för att en analytisk förståelse utvecklas. 

Forskningsprodukten riskerar därmed att vara exempelvis okritisk och icke-analytisk (ibid.).  

Intervjuer har inte använts i föreliggande studie. Denscombe (2009) skriver att intervjuer som 

metod är lämplig om forskaren vill ha en datainsamling bestående av erfarenheter, känslor, 

åsikter eller och uppfattningar eller om forskaren avser att studera frågor av känslig eller 

personlig karaktär. Intervjuer passar också när forskaren vill ha en privilegierad information 

som kan fås av personer i speciella positioner (s. 233). Föreliggande studie har som strävan att 

synliggöra hur verkligheten ser ut och vi kan inte se nyttan av andrahandsdata i detta 

sammanhang. Med anledning av att föreliggande studie förläggs i den verkliga miljön där vi 

iakttar vad deltagarna faktiskt gör utgår den från den etnografiska ansatsen. 
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6.2 Pilotstudie  
För att underminera riskerna med att vi förhåller oss själva okritiska och icke-analytiska till 

den här studien, har en pilotstudie gjorts innan den fullvärdiga studien. Denna pilotstudie 

förlades på skolan där vi själva arbetar. Vi provade på att genomföra en faktisk studie, dock i 

en mindre skala. Genom provstudien har vi kunnat kontrollera att upplägget för studien 

fungerar som tänkt både när det gäller det praktiska och det tekniska men också hur vi själva 

ställer oss själva i rollen som forskare i den. Med det praktiska menas hur och var 

videokamerorna placeras så att videoupptagningen får med hela kommunikationsfältet, det 

vill säga så att kamerorna får med hela klassrummet med alla elever och lärare. Det gäller 

även var i klassrummet vi skulle sitta för minimal störning och hur det skulle fungera att föra 

anteckningar i det framtagna observationsschemat. Med det tekniska menas hur överföringen 

av datamaterialet till dator fungerar samt att datamaterialet är av bra kvalitet så att alla 

personer i klassrummet syns och att det som sägs kan uppfattas i den efterföljande analysen.  

Vi upptäckte saker som fick justeras så att denna studie kunde genomföras som tänkt. 

Justeringarna som behövdes göras var av både praktisk och teknisk art som att en 

videokamera byttes ut till en med mera vidvinklad lins så att en större del av klassrummet 

kom med, att minneskorten i kamerorna räckte till de undervisningslektioner som skulle 

filmas och att kvaliteten på filmupptagningen var av bra kvalité efter överföringen till data 

vilket det inte var på en av kamerorna som sedan också byttes ut. Vi hade även en diskussion 

om hur anteckningarna i observationsschemat skulle se ut så att de blir likvärdiga i och med 

att vi är två observatörer som kan notera på olika sätt. När vi provade att analysera det 

inspelade empirimaterialet efteråt har vi fått pröva på att se kritiskt och analytiskt på det, 

utifrån den sociokulturella teorin och utan att bli färgade av våra egna erfarenheter. 

6.3 Urval och genomförande 
Den här studien är förlagd på en av SPSM:s fem regionala specialskolor för döva och 

hörselskadade elever där det finns klasser från förskoleklass upp till årskurs 10. 

Utgångspunkten i urvalet av skolform var vårt önskemål om att observera en klass i antingen 

mellan- eller högstadiet där teckenspråket används som det primära språket i undervisningen. 

Vi kontaktade rektorerna på fyra av de fem skolorna då den femte skolan är vår egen 

arbetsplats. Kontakten skedde per e-post med en förfrågan om tillstånd att göra föreliggande 

studie hos dem i vilken tillståndsblanketten (se bilaga 1) bifogades. Två av skolorna 

välkomnade oss och valet av den skola som vi gick vidare med i studien har baserats på vår 
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bedömning om huruvida det är bäst praktiskt genomförbart med hänsyn till tidsbegränsningen 

för denna studie.  

Efter att ha fått tillståndet lämpade det sig att vi kontaktade en av skolans lärare i högstadiet 

per e-post med bifogade medgivandebrev för deltagande lärare (se bilaga 2) respektive elever 

och deras vårdnadshavare (se bilaga 3). I medgivandebreven framgick information om 

studiens syfte, tillvägagångssätt och forskningsetiska principer. Genom överenskommelsen 

med denna lärare valdes en lämplig klass. Då upprättades även kontakten med de övriga 

berörda lärarna, som undervisar denna klass, per e-post med samma bifogade dokument som 

med den läraren vi först hade kontakt med. Mailet innehöll även en förfrågan om att få 

genomföra videoobservationer på deras lektioner. Förfrågan möttes positivt av samtliga och 

senare även av samtliga berörda elever utom en, vilken har lämnats utanför studien.  

Vi har observerat åtta lektioner i en högstadieklass fördelade i fem olika teoretiska ämnen och 

dessa är följande: svenska, matematik, NO, SO samt teckenspråk. Vi har valt teoretiska 

ämnen med anledning av att kommunikativ förmåga anges i dessa i Lspec11 samt med hänsyn 

till en variation av undervisningsinnehåll tillika olika lärare. Under de observerade lektionerna 

har klassen, i grunden bestående av åtta elever, mött fyra undervisande lärare som alla deltagit 

i studien. Det empiriska materialet har införskaffats genom filmade observationer på samtliga 

åtta lektioner vilket har gett oss totalt 7,5 timmars filmat empiriskt material. Observationerna 

genomfördes under två heldagar i mitten av februari. Urvalet av dessa dagar gjordes utifrån en 

god representation av teoretiska lektioner. Första dagen var en elev sjuk men denne var på 

skolan den andra dagen.  

Samtidigt som lektionerna filmades har vi även varit deltagande observatörer där vi hade med 

oss varsitt observationsschema i vilka vi förde anteckningar av det som vi såg direkt på plats. 

Vi deltog i klassrummet med anledning av att vi ville få en verklig bild av hur lektionerna har 

fortgått för att lättare förstå innehållet i videomaterialet, men också för att själva kunna fånga 

upp det som eventuellt kunde ske utanför det fält som videokamerorna fångar (Denscombe, 

2009). Vi kunde inte veta i förväg hur de olika klassrummen som eleverna hade sina lektioner 

i såg ut. Det observationsschemat som användes har vi utformat själva med inspiration utifrån 

Skolverkets (2015) färdiga observationsscheman kring kommunikation. Videoobservation 

som metod beskrivs under nästkommande rubrik. 
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6.3.1 Videoobservation 

Videoinspelningar av interaktioner och samtal är ett typiskt datamaterial för analysering av 

sociala fenomen där forskaren inriktar sig på att beskriva hur sociala situationer ser ut, till 

exempel hur eleverna och lärare interagerar med varandra tillika hur de samtalar med 

varandra (Flick, refererad i Fejes & Thornberg, 2015). Vi såg tidigt vid planeringen av denna 

studie, utifrån studiens syfte och även utifrån den etnografiska ansatsen, att videoobservation 

skulle vara den lämpligaste observationsmetoden. Detta med anledning av att vi med stor 

fördel skulle kunna spela videofilmen framåt och bakåt för att studera företeelser som är 

intressanta för denna studie, både gällande mängden av talutrymme och för analys av faktorer. 

I och med att studien förläggs i ett teckenspråkigt klassrum behöver kommunikationen i hela 

klassrummet kunna dokumenteras i största möjliga mån. Videoobservationen genomfördes 

därför med två videokameror placerade på strategiska ställen i de klassrum där klassen har 

haft sina lektioner. Kamera 1 har fångat perspektivet mot läraren och några av i klassrummet 

närvarande elever medan kamera 2 fångade perspektivet mot flertalet av eleverna. Andreas 

Fejes och Robert Thornberg (2015) lyfter fram att inom etnografin använder forskaren, i 

sammanhanget, möjliga metoder som kan ge en djup och vidgad förståelse av sammanhanget 

liksom företeelsen som studeras vilket vi anser att videoobservationen har gett oss.  

6.4 Analys av det empiriska materialet 
En analys av data i en kvalitativ forskning definieras av Bogdan och Biklen, refererad i Fejes 

och Thornberg (2015) som en process där ”forskaren systematiskt undersöker och arrangerar 

sitt datamaterial… för att komma fram till ett resultat. I en sådan analys arbetar forskaren 

aktivt med sitt material, organiserar dem, bryter ner dem till hanterbara enheter, kodar dem, 

gör synteser av dem och söker efter mönster” (s. 34-35). Cato R.P. Bjørndal (2005) skriver att 

analys innebär att forskaren medvetet väljer ut de faktorer som är av särskild relevans för 

undersökningen. Författaren skriver även att flera personers iakttagelser och tankar ger en mer 

fullständig bild än vad en enda person kan ge. Vi ser med anledning av detta att det är en 

fördel att vi är två som gemensamt skriver denna studie.  

Vi har gjort både kvantitativ och kvalitativ analys av det empiriska materialet vilka redovisas 

under respektive underrubriker. Enligt Denscombe (2009) använder en samhällsforskare 

sällan endast det ena eller det andra tillvägagångssättet och menar att en bra forskning brukar 

ha inslag från både kvantitativ och kvalitativ analys. Forskaren brukar emellertid ha en större 

utgångspunkt i det ena av dem vilket den kvalitativa är i den här studien.  
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I analysarbetet användes verktyget annotationsprogrammet ELAN vilket är ett dataprogram 

som möjliggör en uppspelning av två inspelade filmer samtidigt. Programmet lämpade sig för 

oss i och med att vi användes oss av två videokameror som spelade in samtidigt och att vår 

önskan var att kunna spela upp bägge inspelade material i realtid ur de olika perspektiv som 

tillsammans fångar hela interaktionen i klassrummet. Detta dataprogram visar dessutom en 

noggrannhet i tidvisning då filmerna kan spelas upp med en visning i sekunder vilket var i 

enlighet med vår önskan i den kvantitativa analysen där vi tar tid på elevernas talutrymme. 

Valet av att använda just detta dataprogram grundar sig även i att en av oss redan är bekant 

med det. 

En detaljerad data är en av etnografins fördelar då de är djupgående tillika detaljrika och att 

det ges möjligheter till att behandla bland annat komplicerade verkligheter (Denscombe, 

2009). Analysen i föreliggande studie har gjorts i två steg varav det första är av det 

kvantitativa slaget där de deltagande eleverna och lärarnas talutrymme har tagits tid på i 

samtliga observerade lektioner. Därefter genomfördes det andra steget, en kvalitativ analys. 

Den elev som inte gett medgivande för sitt deltagande i denna studie har varit utanför 

kamerorna på samtliga lektioner då eleven varit med i gruppen. Allt samtal som har skett 

personligt med eleven ifråga, både mellan eleven och andra klasskamrater eller med läraren 

har fallit utanför analysen. Vi har således varken tagit tid eller kvalitativt analyserat det samtal 

som har förts med den aktuella eleven.  

6.4.1 Kvantitativ analys  
Syftet med att analysera studiens empiriska material kvantitativt är att få fram ett tydligt 

konstaterande av fördelningen i det totala talutrymmet som har rått under de observerade 

lektionerna. En kvantitativ analys innebär att det observerade beskrivs genom forskarens ögon 

och att forskaren mäter samt objektivt förklarar vad hon/han ser (Fejes & Thornberg, 2015). 

Denscombe (2009) betonar att nyckelfrågan när forskaren ska analysera kvantitativt är att veta 

vilken typ av data som forskaren önskar få fram och att det kan ske med diverse 

forskningsmetoder. Som forskningsmetod och källa till studiens kvantitativa data har 

observationen använts och de siffror som har framgått i den kvantitativa analysen avser 

mätningar av händelser (ibid.).  

Det finns olika typer av kvantitativa data som en forskare måste vara mycket medveten om, 

menar Denscombe (2009) då det kan vara avgörande för vilka slutsatser som kan dras samt 
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vad man kan få för statistik. Enligt författaren finns det sex olika grundläggande typer av 

kvantitativa data; på nominalskalenivå, ordinalskalenivå, intervallskalenivå eller 

kvotskalenivå samt diskreta data alternativt kontinuerliga data. De fyra förstnämnda handlar 

om mätningar. Den typ av kvantitativ data som har fåtts fram är data på intervallskalenivå där 

olika kategorier anges i en skala. Det innebär att avståndet mellan kategorierna kan 

framläggas som en faktor och är därmed av värde att lyftas fram i analysen där forskaren får 

möjlighet att konstatera hur mycket mer respektive mindre som kategorierna kan ställas 

gentemot varandra i jämförelser där forskaren räknar med addition eller subtraktion, däremot 

inte multiplikation eller division (Denscombe, 2009).  

I den kvantitativa analysen har vi, med hjälp av annotationsprogrammet ELAN, tagit tid på 

hela talutrymmet sekundvis i samtliga åtta lektioner genom att noggrant och systematiskt 

anteckna tider på en egenskapad tidtagningsmall efter fyra kategorier. De fyra kategorierna är 

följande: lärare ämnesrelaterat, elev ämnesrelaterat, lärare ej ämnesrelaterat samt elev ej 

ämnesrelaterat.  

Vi har även noterat den faktiska lektionstiden och med det menas den tid då läraren har inlett 

lektionen fram till den tidpunkt då läraren avslutat den. Mängden på talutrymmet då läraren 

respektive eleverna har använt det har även noterats, både när det har varit ämnesrelaterat och 

icke ämnesrelaterat. När flera elever har kommunicerat samtidigt på lektionen, har själva 

talutrymmet mätts oavsett antalet elever som använt det. Detta gäller även när läraren och 

elever har pratat samtidigt, som exempelvis då läraren hjälpt en enskild elev med något som 

är ämnesrelaterat och medan detta skedde, har några andra elever pratat med varandra om det 

ämnesrelaterade alternativt icke ämnesrelaterade. I dessa fall har vi tagit tid på respektive prat 

och kategoriserat dem i lämpade kategorier.  

6.4.2 Kvalitativ analys  

Den ovan beskrivna kvantitativa analysen har gett information om fördelningen av 

talutrymmet mellan eleverna och läraren. Med vetskap om denna information har sen en 

kvalitativ analys av samma datamaterial gjorts för att kartlägga påverkande faktorer i 

elevernas talutrymme. Enligt Patton, refererad av Fejes & Thornberg (2015) syftar en 

kvalitativ analys till att skapa mening ur en mängd befintlig data där forskaren skiljer det 

betydelsefulla ifrån det triviala och för att hitta mönster. Bjørndal (2005) framför att en analys 

innebär att forskaren kartlägger tydliga mönster och menar med det att forskaren väljer sina 

fokus och sorterar bort det oväsentliga. Utifrån de mönster som framkommer utifrån analysen 
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gör forskaren sen en förklaring av dessa och bedömer även konsekvenserna av vad mönstren 

visar (ibid.). Patton i Fejes & Thornberg (2015)  menar att det inte finns några regler i 

analysarbetet av det kvalitativa slaget men att forskaren dock bör använda hela sitt intellekt 

för att på ett ärligt sätt representera de data som personen har och att det förmedlas utifrån 

studiens syfte vilket vi har försökt till det yttersta att göra.  

Det kvalitativa analysarbetet av empirimaterialet har börjats med tolkningar av första graden 

(Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015) där vi har utgått från en av några grundläggande 

inriktningar som kan antas i en kvalitativ analys. Den inriktning som vi har gått efter 

fokuserar på att beskriva vad som görs i sociala situationer, exempelvis hur interaktionerna 

mellan lärare och elever ser ut (Flick, refererad i Fejes & Thornberg, 2015). Författarna menar 

också att datamaterialet i denna inriktning brukar bl.a. vara etnografiska observationer och 

videoinspelningar. I tolkningen av första graden har vi tillsammans analyserat respektive 

lektion i det inspelade empirimaterialet där vi vid behov har stannat filmen, backat och spelat 

om. Fokusen har lagts på att göra iakttagelser utifrån den sistnämnda frågeställningen för 

denna studie. Våra iakttagelser har vi antecknat och denna insamling har sedan renskrivits. 

Urvalet av material för vidare analys har därmed tagits fram. 

Som ett andra analyssteg har vi utgått från tolkning av andra graden (Elvstrand, Högberg & 

Nordvall, 2015). Detta steg har gjorts inom inriktningen som beskriver sociala situationer 

(Fejes & Thornberg, 2015). Författarna redogör också för sex huvudmetoder som kan 

användas i ett kvalitativt analysarbete för att kunna mer generellt analysera kvalitativ data, 

vilka är: berättelse, koncentrering, kategorisering, tolkning, Ad hoc och modellering. De fem 

första metoderna är refererade till Kvale (1997). Vi har här använt oss av huvudmetoden 

kategorisering som innebär att forskaren analyserar likheter och skillnader i sitt material vilka 

sen struktureras upp och placeras i ett antal kategorier utifrån mönster (Fejes & Thornberg, 

2015). I kategoriseringen utifrån mönster har vi använt oss av föreliggande studies teoretiska 

perspektiv. Studiens analysresultat redovisas i kapitlet Resultat. 

6.5 Etiska ställningstaganden  
Etiska ställningstaganden måste tas i beaktande i en forskning. I och med att föreliggande 

studien i huvudsak är en kvalitativ studie vilken utgår ifrån den etnografiska ansatsen med 

videoobservation, är det viktigt att noga överväga de etiska aspekterna. Allt empiriskt material 

kopplat till denna studie har hanterats i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) föreskrifter om 

tystnadsplikt, sekretess, konfidentialitet och anonymitet. Eftersom antalet skolor för döva och 
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hörselskadade elever i SPSM är få och målgruppen utgör även en liten grupp i Sverige, kan 

det vara lätt att identifiera skolor och vilken klass det är. För att skydda anonymitet 

avidentifieras skolans geografiska läge och årskursbenämning. De observerade lektionernas 

ämnesbeteckningar avidentifieras även när analysen redogörs för, med anledning av att det 

inte finns intresse att se kopplingen mellan talutrymmet och specifika ämnen i denna studie. 

Transkriberade exemplet nr 2 i resultatdelen visar på ett exempel som vi vill lyfta fram och 

eftersom ämnesbegrepp används i dialogen, är det lätt att identifiera vilket ämne det är. Därför 

döljs avslöjande delar med följande tecken: xxx. Tecknen xxx innebär ett ord eller flera ord i 

en sammanhängande koppling. Exemplet påvisar ändå tydligt vad vad som är avsikten att 

visas i denna dialogiska situation. Antalet representanter av varje kön hos elever och lärare 

nämns inte heller då det inte är relevant i den här studien.  

För godkännande om deltagandet av berörda elever och dess vårdnadshavare i den klassen där 

denna studie är förlagd, har vi skickat dem en förfrågan tillika information i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. Förfrågan och informationen har skickats 

ut som ett medgivandebrev i vilket vi uppfyller informations- och samtyckekravet 

(Vetenskapsrådet 2011) och även informerades det om att deltagandet är helt frivilligt och att 

det går bra att avbryta sin medverkan under perioden för denna studie utan att någon orsak 

behöver anges. För att de berörda eleverna själva ska förstå sin medverkan ville vi att 

informationen även skulle framföras på teckenspråk. Vi valde att göra ett videobrev där vi 

filmade oss själva i vilket vi turades om att teckna samma innehåll som i medgivandebrevet. 

Detta videobrev har vår kontaktlärare visat för hela klassen innan medgivandebrevet i 

pappersform delades ut. Samma videobrev har även mailats till vårdnadshavarna för 

kännedom. Av samtliga tillfrågade elever har en valt att avstå sitt deltagande och eleven ifråga 

har vid observationstillfällena varit utanför bilderna i det som videokamerorna har fångat, 

vilket även nämnts tidigare. 

6.6 Studiens giltighet 
Den etnografiska ansatsen som föreliggande studie utgår från innebär att den belyser 

verkligheten i en klass efter vår uppfattning. Det förekommer olika syn på huruvida 

forskarens insatthet i det forskade fältet kan vara till för- eller nackdel för en studie som utgår 

från denna ansats, då forskaren kan ha svårt att upptäcka nya saker i och med personens 

hemmablindhet (Kullberg, 2004, Denscombe, 2009). Enligt Merriam, refererad av Thornberg 

och Fejes (2015) behöver forskaren i sin kvalitativa analys vara sensibel och förstående för de 
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nyanser som kan ses i materialet och samtidigt ska forskaren vara medveten om att de egna 

värderingarna kan påverka personligt i det som ses. Vi har haft detta i åtanke.  

Vi är medvetna om att i och med våra erfarenheter av skolan, är vi insatta i likadant fält som 

vi studerar i denna studie, dock ser vi det som en fördel då vi kan förstå detta fält. Merriam, 

refererad i Thornberg och Fejes (2015) framför att ett krav som ställs på forskaren vid 

kvalitativ analys är att forskaren ska kunna leva sig in i situationen, i den grad att det som 

analyseras sedan kan föras över skriftligt på ett korrekt sätt att resultatet blir begripligt och 

tydligt. 

Den klassen, de lärare och den platsen som observerades var obekanta för oss och vi har 

försökt att bortse från våra roller som lärare med egna erfarenheter och istället så mycket som 

möjligt intagit ett kritiskt analytiskt förhållningssätt. Vi upplever att vi har kunnat distansera 

och ställa oss opartiska så mycket som möjligt, så pass att vi har kunnat se nya saker. Vi är 

ändock införstådda med att det vi upptäckte kan ha setts med våra ”färgade” glasögon.  

De kvantitativa och kvalitativa resultaten som visas i den här studien gäller en skola och kan 

inte uppfattas som en generell sanning, däremot ligger styrkan i att delar eller helheter i 

studien kan vara igenkännande för den potentiella läsaren. Läsaren kan applicera resultaten till 

sin egen undervisningspraktik. Läsaren kan också få nya insikter genom att ifrågasätta eller 

reflektera innehållet i denna studie som kan få betydelse för läsarens arbete (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

7 Resultat 
Detta resultatkapitel inleds med en sammanställd presentation för samtliga observerade 

lektioner. Syftet med redogörelsen är att läsaren får en bild av hur lektionerna har varit, som 

en bakgrundsinformation till att förstå resultaten i analyserna. Efter presentationen följer 

resultat från den kvantitativa analysen där de två första frågeställningarna för denna studie 

besvaras. Därefter presenteras resultatet från den kvalitativa analysen som besvarar studiens 

tredje och sista frågeställning. Kapitlet avslutas med en sammanställning av resultatet.  

7.1 Presentation av lektionerna 
Som tidigare har nämnts, har åtta lektioner i fem olika teoretiska ämnen observerats. En 

sammanställd presentation av lektionerna görs på grund av skyddande av deltagarnas 



 

29 
 

anonymitet och avidentifiering av skolan. Detta i och med att det är lätt att ta reda på vilken 

skola och klass det är om läsaren vet vilka lektioner som klassen har inom loppet av två dagar 

som är längden för observationen.  

Under de observerade lektionerna består klassen som mest av åtta och som minst sex elever. 

Elevbortfallet beror på sjukdom och annan skolverksamhet. Eleverna möter fyra undervisande 

lärare som alla deltar i studien. På två lektioner är det två undervisande lärare i klassrummet 

och på de övriga är det en lärare. Tidslängden på respektive lektion varierar mellan 30-90 

minuter och gemensamt för samtliga lektioner utom en, är att läraren inleder med en 

gemensam kort genomgång av lektionens innehåll. Läraren står då framme vid den interaktiva 

tavlan och eleverna sitter framför läraren med full uppsikt mot läraren och varandra. 

Lektionen där läraren inte har genomgång börjar eleverna på eget initiativ arbeta med sina 

egna uppgifter vid sina egna platser.  

På de lektioner då läraren har genomgång, jobbar eleverna enskilt med sina egna uppgifter 

under största delen av lektionerna. På fem lektioner arbetar eleverna uteslutande på varsin 

laptop när de arbetar enskilt. Till en lektion planerar läraren att eleverna arbetar praktiskt och 

eleverna jobbar då parvis och i en grupp är de tre elever. På en lektion städar eleverna upp 

efter föregående lektion vilket tar ca halva lektionstiden i anspråk och på den andra halva 

lektionstiden skriver eleverna en redogörelse från den praktiska uppgiften och då sitter de 

enskilt. På en lektion har en elev en redovisningsuppgift där eleven presenterar den i några 

minuter och klasskamraterna lyssnar. Efter presentationen skriver klasskamraterna ner 

redovisningen i varsitt eget skrivhäfte.  

7.2 Resultat av tidfördelningen i talutrymmet 
Resultatet av den kvantitativa analysen redogörs här och studiens två första frågeställningar 

besvaras, vilka är: Hur stor del av lektionstiden används talutrymmet i klassrummet av lärare 

respektive elever? Samt hur stor del av det använda talutrymmet har en direkt koppling till 

lektionsinnehållet? Resultatet här kommer att explicit visa tidfördelningen mellan lärare och 

elever under den faktiska lektionstiden. Av det som har samtalats om i den totala mängden 

talutrymme redovisas även tidfördelningen mellan det som har varit ämnesrelaterat respektive 

icke ämnesrelaterat. Detta redovisas i tabellform och den procentuella fördelningen redovisas 

i cirkeldiagram. Detta redovisas även ämne för ämne. 
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7.2.1 Specificerad tidfördelning av det totala talutrymmet 

Resultaten i tabellen här nedan har framkommit efter att det har tagits tid av det totala 

talutrymmet på lektionstid i materialet. För att undvika missförstånd förtydligs här att tiden 

för talutrymmet inte är densamma som lektionstiden eftersom talutrymmet inte har använts 

konstant. Tabellen redovisar den schemamässiga (enligt schema) respektive faktiska (i 

verkligheten) lektionstiden, liksom redovisar den för fördelningen mellan studiens fyra 

huvudkategorier: lärare ämnesrelaterat, elever ämnesrelaterat, lärare ej ämnesrelaterat och 

elever ej ämnesrelaterat.  

Tabell 1. Tidfördelning mellan lärare och elever i talutrymmet. 

 Sekunder Avrundat i 

antalet minuter 
 

Lektionstid enligt schemat 22 200 370  

Faktisk lektionstid 19 620 327  
Ino 

Lärare – ämnesrelaterat  5789 97 

Elever – ämnesrelaterat  4901 82 
 

Lärare – ej ämnesrelaterat  259 4 

Elever – ej ämnesrelaterat 3832 64 

 

I ovanstående tabell som visar en jämförelse mellan lärarens och elevernas talutrymme som är 

ämnesrelaterat, skiljer det sig cirka 15 minuters taltid dem emellan där läraren använt det 

högre antalet minuter. Om det totala talutrymmet uppmärksammas oavsett vad som pratas om 

kan det konstateras satt eleverna använder det ≈ 45 minuter mer än lärarna. Det kan även 

konstateras att eleverna använder en mycket stor del av sitt talutrymme till icke ämnesrelaterat 

prat, det vill säga privat kommunikation. Det resultatet som presenteras i Tabell 1 gällande 

tidfördelningen av talutrymmet för elever respektive lärares presenteras i ett cirkeldiagram på 

nästa sida vilket illustrerar en tydlig totalbild av hur talutrymmet fördelas mellan elever och 

lärare i den faktiska lektionstiden ur de fyra kategorierna. 
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Figur 1. Talutrymmet i procent av den faktiska lektionstiden 

Fördelningen i ovanstående cirkeldiagram visar tydligt att eleverna använder 59 procent av 

talutrymmet och lärarna 41 procent. Det visar också att mängden privat kommunikation 

upptar mer än en fjärdedel av den totala faktiska lektionstiden. 

7.2.2 Specificerad tidfördelning av talutrymmet i respektive ämne 

Resultaten i Tabell 2 som presenteras på nästkommande sida har framkommit efter att tid av 

talutrymmet lektion för lektion har tagits. Precis som i Tabell 1 har Tabell 2 fyra 

huvudkategorier som fördelning av vad talutrymmet används till, i minuter. Den 

schemamässiga respektive faktiska lektionstiden i varje ämne som observerats redovisas även 

i samma tabell. 
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Tabell 2. Tidfördelningen mellan lärare och elever i talutrymmet ämnesvis i minuter 

 Ämne 1 Ämne 2 Ämne 3 Ämne 4  Ämne 5 

Lektionstid enligt schemat 110 30 125 60 45 

Faktisk lektionstid 96 30 103 57 41 
     

Lärare – ämnesrelaterat 29 7 33 17 10 

Elever – ämnesrelaterat 29 9 20 10 15 
     

Lärare – ej ämnesrelaterat 0 0 2 1 1 

Elever – ej ämnesrelaterat 18 8 7 19 11 

 

Ovannämnda redogörelse av tidfördelningen i respektive ämne visar att det finns vissa 

skillnader i fördelningen mellan lektionerna i respektive ämne som är fem till antalet. För en 

tydlig totalbild på resultaten i tidfördelningen ämnesvis, redovisas här nedan samt på följande 

sidor samma resultat som i Tabell 2 i cirkeldiagram och procentuellmässigt. 

Figur 2. Talutrymmet i procent av ämne 1 
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Figur 3. Talutrymmet i procent av ämne 2 

 

Figur 4. Talutrymmet i procent av ämne 3 
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Figur 5. Talutrymmet i procent av ämne 4 

 

Figur 6. Talutrymmet i procent av ämne 5 
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Detta kvantitativa resultat av tidfördelningen ämne för ämne visar i elevernas talutrymme 

mellan ämnen att av den totala faktiska lektionstiden äger eleverna talutrymmet som minst 44 

procent och som mest 71 procent. I den totala faktiska lektionstiden samtalar eleverna om det 

som är ämnesrelaterat som minst 21 procent och som mest 40 procent. 

7.3 Påverkande faktorer i användandet av talutrymmet 
Här besvaras studiens sista frågeställning vilken belyser elevernas perspektiv och som lyder: 

vilka faktorer i undervisningen påverkar elevernas förutsättningar till att använda talutrymmet 

och vad de gör i det? Faktorerna kommer här att sammanställas gemensamt för samtliga 

lektioner av två orsaker. Den ena orsaken är att resultatet i den kvantitativa analysen visar att 

elevernas talutrymme i respektive ämne skiljer sig åt men inte tillräckligt mycket för att det 

ska redogöras för ämne för ämne eller lektion för lektion. Den andra orsaken är att i analysen 

av materialet har det kunnat urskiljas ett mönster på de påverkande faktorerna för elevernas 

användning av talutrymmet. Likadana faktorer har således framkommit på de flesta av 

lektionerna.  

Det mönster som har kunnat urskiljas i analysen skildras i tre övergripande områden. Det 

första området är elevernas möjligheter till att använda talutrymmet. Det andra området talar 

om vad eleverna gör i detta talutrymme. Tredje området belyser faktorer som gör att 

talutrymmet inte har använts optimalt.  

Dessa tre ovannämnda övergripande områden redovisas i egna rubriker här nedan. De mer 

ingående faktorerna i respektive område kategoriseras i egna stycken med kursiva rubriker. 

7.3.1 Elevers möjligheter till att använda talutrymmet 

Här framläggs faktorer utifrån studiens material som har möjliggjort elevernas tillträde till det 

potentiella talutrymmet på lektionerna. De faktorerna som har framkommit sorteras in i tre 

kategorier vilka är följande: att eleverna själva initierar interaktion, att samarbete mellan 

elever ger mer dialog samt att privatkommunikationen är omfattande.  

Eleverna initierar interaktionen 

Studiens material visar att en stor del av de gånger då eleverna får tillträde till ett möjligt 

talutrymme är när de själva tar ordet utan att be om det. Se exempel på detta på nästa sida. 
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Transkriberat exempel 1 

Läraren påtalar hur mycket vatten det går åt att producera några olika klädesplagg. 

Lärare: 25 000 liter, det är mycket vatten som fyller många badkar. Det omfattar allt, då man odlar, vattnar… 

Elev 1 avbryter och startar en konversation med elev 2. 

Elev 1: Hur många t-shirts har du hemma? Jag har typ tio stycken tror jag plus sex stycken träningströjor. Jag 

har en märkes t-shirt plus jag har fem-sex stycken skjortor också. Jag har byxor och strumpor också. 

Elev 2 tar ögonkontakt med läraren och ställer en fråga. 

Elev 2: Ingår det bomull i byxor? 

Lärare: Jeans är också av bomull. 

Eleverna i klassen hakar på med yttranden kring antalet klädesplagg de själva har. Läraren är tyst och vänder 

mot datorn och tittar i den under tiden. 

 

Istället för att exempelvis räcka upp handen för att få ordet, initierar eleverna själva sin 

användning av talutrymmet genom att impulsivt avbryta läraren som det ovanstående 

exemplet visar. Eleverna initierar det även genom att ta ordet i direkt anslutning när läraren 

pratar färdigt. Samtalet avlöser sedan sporadiskt i klassrummet. 
 

Eleverna initierar även interaktionen när de behöver hjälp och då gör de det med 

handuppräckning, dock sker detta ett fåtal tillfällen. Ett annat och mer vanligt förekommande 

sätt för eleverna att initiera interaktionen är att de självmant börjar samtala så fort läraren 

närmar sig. Detta sker oavsett om eleven behöver hjälp eller inte. När de inte behöver hjälp så 

handlar det om att få bekräftelse på att de gör rätt i sin uppgift eller annan typ av feedback. 

Det sker i samtliga observerade ämnen då eleverna arbetar enskilt. 

Elevernas användning av talutrymmet sinsemellan och som är ämnesrelevant initieras även till 

stor del av dem själva och är oftast av den typen att de frågar varandra om hjälp eller att de 

pratar om uppgiften som exempelvis hur de ligger till i den. Under de observerade tillfällena 

händer det vid enstaka gånger att läraren ber en elev att hjälpa en annan klasskamrat och då 

används talutrymmet till det som är relevant för lektionens innehåll. Vid elevernas interaktion 

i ett språkligt samspel dem emellan där samtalet är ämnesrelevant är läraren, vid samtliga 

observerade tillfällen, till stor del totalt neutrala utan att involvera sig i interaktionen. 

Samarbete ger mer dialog 

När eleverna sitter och arbetar i grupper om 2-3 personer ges det i detta samspel möjlighet till 

ett utökat talutrymme med mer dialogisk kommunikation eleverna emellan. Detta sker då de 

metodiskt får tid till att samtala med varandra om det som är ämnesrelaterat i och med att 
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läraren ger dem detta i uppgift att göra. Eleverna visar i denna interaktion en ökad produktion 

och aktivitet i sin dialog med varandra än de gör i helklass. 

Vid ett tillfälle bjuder läraren in en elev i en rådande diskussion som redan är igång mellan 

läraren och en annan elev. Det blir då en språklig samverkan i diskussionen mellan läraren 

och dessa två elever vilket gör att kvaliteten på diskussionen blir mer ingående. Läraren 

backar sedan undan lite och då sköter eleverna ett dialogiskt utbyte av sina tankar själva. 

Vid ett annat tillfälle har en elev svårigheter med att lösa sin uppgift som eleven har skrivit på 

Whiteboarden. Läraren bjuder då in en annan elev, som har gjort en liknande uppgift tidigare, 

till att stötta i uppgiften varvid en dialogisk interaktion uppstår. Dessa två elever kommer att 

sköta dialogen själva då de i samspel med varandra försöker komma på en lösning till 

uppgiften. Under tiden som de två diskuterar blir några av de andra eleverna intresserade av 

denna kommunikation och börjar lyssna på dem. Läraren uppmärksammar detta och tar 

initiativet till att involvera dem i den rådande diskussionen mellan de två eleverna. Det bildas 

på så sätt en liten grupp elever som tillsammans diskuterar hur de ska lösa uppgiften. Läraren 

finns till hands men låter eleverna sköta diskussionen själva. Det transkriberade exemplet här 

nedan påvisar detta. 

Transkriberat exempel 2 

Elev viftar sin hand åt läraren. Läraren tittar upp mot eleven och ställer en fråga direkt. 

Läraren: Kan du hjälpa dem med uppgiften? 

Eleven flyttar blicken åt de två andra klasskamraterna, tittar vad de gör vid Whiteboarden och skakar på 

huvudet. 

Elev: Jag förstår inte uppgiften. 

Lärare: Det finns xxx. Och sen finns det xxx, de ska xxx och detsamma gäller också xxx. Ni ska xxx. 

Eleven går fram till Whiteboarden och ansluter sig till det befintliga dialogiska samspelet. 

 

Det transkriberade exemplet här ovan visar på hur läraren bjuder in eleven till en dialogisk 

situation vilket möjliggör denna elevs användning av talutrymmet. 

 

Omfattande privat kommunikation 

Eleverna använder en stor del (26 procent) av det totala talutrymmet åt privat kommunikation 

där de pratar om saker som inte har någon koppling till något skolämne och därmed inte heller 

till lektionsinnehållet. I studiens material samtalar eleverna antingen parvis eller i grupp om 3-

5 personer om samtalsämnen med en direkt koppling till det privata. Den privata 
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kommunikationen sker under stora delar av lektionerna så fort läraren vänder ryggen mot 

flertalet av eleverna, till exempel för att hjälpa en enskild elev vilket händer med samtliga 

undervisande lärare i materialet för denna studie. Det kan urskiljas ett mönster i elevernas 

beteende i deras privata kommunikation på olika lektioner och det kan även iakttas att 

eleverna uppträder olika när läraren är vänd med ryggen mot dem.  

Avvikelserna i elevernas beteende kan kopplas specifikt till teckenspråksfärdigheter som den 

berörda undervisande läraren besitter. När lärare A vänder ryggen mot de flesta av eleverna 

börjar eleverna parvis eller i grupper om 3-5 föra privat kommunikation och när läraren blir 

färdig med sitt och vänder sig mot klassen fortsätter de att prata privat och förbiser att läraren 

har ögonen på dem. Läraren ifråga uppmärksammar inte den privata kommunikationen varvid 

detta samtal fortgår. Med lärare B väljer eleverna dock att, så fort läraren vänder sig mot dem, 

tysta ner och snabbt återgå till sina uppgifter. Läraren verkar inte uppmärksamma att eleverna 

alldeles precis har haft en privat kommunikation. Några gånger uppmärksammar lärare B att 

eleverna pratar med varandra och frågar då dem om deras prat var av privat karaktär eller 

ämnesrelevant. Med lärare C kan det konstateras att eleverna uppvisar en tydligt minskad 

privat kommunikation. När eleverna börjar samtala om privata saker uppmärksammar lärare 

C det och läraren avvärjer då ganska snabbt detta. Vad gäller lärare D kan det inte 

uppmärksammas något mönster då eleverna på lektionerna med läraren ifråga är rörliga där de 

arbetar praktiskt utspridda i klassrummet.  

7.3.2 Vad eleverna gör i sitt talutrymme  

Under denna rubrik belyses de faktorer i det andra området som handlar om vad eleverna i 

största allmänhet använder sitt talutrymme till. Faktorerna sorteras in efter att eleverna 

producerar korta uttalanden, att eleverna för det mesta använder sig av färdigheterna 

”samtala” och ”uttrycka egna åsikter” samt att talutrymmet används till privat 

kommunikation. 

Korta uttalanden 

När eleverna använder det ämnesrelevanta talutrymmet kan det noteras att eleverna inte 

producerar uttalanden i sammanhängande sekvenser längre än ca 15 sekunder. En stor del av 

elevernas yttranden i det ämnesrelevanta talutrymmet består av korta sekvenser där de pratar 

mellan 1-11 sekunder. Eleverna kommer med antingen frågor eller yttranden. Undantaget är 

vid ett tillfälle då en elev presenterar sin uppgift och då producerar eleven ifråga ett yttrande 

som varar som längst 80 sekunder i ett sträck.  
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Här nedan redovisas ett utdrag från tidtagningsmallen, vid tillfället då eleven håller i sin 

presentation. Siffrorna i tabellen anger de tider då elever respektive lärare använder 

talutrymmet. Tiden 00:00 är satt vid lektionens faktiska början. Totala sekunder anges i egen 

invidliggande spalt under ”sek”. 

Tabell 3. Tidsredovisning av perioden då en elev presenterar sin uppgift 

Lärare - 

ämnesrelaterat 

sek Elev - 

ämnesrelaterat 

sek Lärare – ej 

ämnesrelaterat 

sek Elev – ej 

ämnesrelaterat 

sek 

  00:29-00:57 28     

      01:03-01:06 3 

  01:09-02:29 80     

02:39-02:44 5       

  02:47-02:48 1     

02:56-02:58 2       

  02:58-03:07 9     

03:08-03:22 14       

  03:29-03.30 1     

  03:35-03:46 11     

 

Efter den sista uppvisade tidtagningen i Tabell 3 avslutar eleven sin presentation och 

lektionen fortgår enligt lärarens planer. 

Undervisande lärare ställer på de observerade lektionerna en stor del slutna frågor vilka 

eleverna svarar kortfattat och spontant på utifrån det första de tänker eller gissar på. Eleverna 

får inte möjlighet och tid för reflektion. På så vis producerar eleverna korta och spartanska 

uttalanden i sina svar med sekvenser om några sekunder.  

Det som har noterats gällande elevernas svar på lärarens eller klasskompisarnas frågor är att 

läraren är nöjd med vad eleven svarar, utan att låta eleven få möjlighet eller utmaning i att 

fortsätta och utveckla sitt svar. På nästa sida visas ett exempel på detta: 
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Transkriberat exempel 3 

Lärare: Shopping är viktigt för många människor. Känner ni igen det? 

Elev 1 tar ordet utan att räcka upp handen. 

Elev 1: Ja och det är onödigt. 

Läraren har ögonkontakt med Elev 1 och frågar. 

Lärare: Onödigt? Jaså, varför?  

Elev 1: Därför att många köper mer kläder än de behöver… kläder och leksaker. Barn har många leksaker, det 

blir en hög. Min kusin har två rum fulla av leksaker, det är sanning. Andra köper många dataspel. Det är onödigt. 

Jag köper också många böcker… onödigt mycket. 

Elev 2 inflikar i samtalet utan att ha fått ordet. 

Elev 2: Ingen köper dataspel nuförtiden… 

Läraren vänder bort mot sin dator och tittar i den. 

Elev 2: … jo vissa kanske… flesta laddar ner spel från Piratebay  

Läraren vänder tillbaka mot eleverna 

Lärare: Hur många av er har mobiltelefon? Hur många av er måste absolut ha den senaste modellen? 

 

Det har också vid flera tillfällen uppmärksammats att läraren hjälper eleverna på en gång när 

de ställer sina frågor för att få hjälp eller för att kunna komma vidare i sina uppgifter. Även 

här hjälper läraren eleverna på en gång utan att ställa motfrågor som kan utmana eller stötta 

elevens tankar som exempelvis att be dem utveckla sina reflektioner så att de själva möjligtvis 

lyckas komma på svaret. Mycket av envägskommunikation och mindre av dialog i materialet 

har kunnat noterats. Vad gäller hur eleverna använder sitt talutrymme i samtal kring det 

ämnesrelaterade, visar materialet att eleverna använder sig av flyktiga och korta yttranden 

utan något djup. 
 

Färdigheterna ”samtala” och ”uttrycka egna åsikter” är mest förekommande 

De kommunikativa färdigheterna som anges i läroplanen Lspec11 (Skolverket, 2011), vilka är 

samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, argumentera, 

redogöra, formulera, resonera samt redovisa. Av dessa nämnda färdigheter kan det, i 

elevernas ämnesrelaterade talutrymme, uppmärksammas att eleverna till stor del använder sig 

av följande två: samtala samt uttrycka egna åsikter. Vid några enstaka tillfällen får eleverna 

diskutera och även presentera sina arbeten. I materialet kan det inte noteras att eleverna utövar 

de övriga färdigheterna. 
 

 

 

 



 

41 
 

Privat kommunikation 

Den kvantitativa analysen har presenterat hur mycket av talutrymmet som ägs av eleverna. 

Sifforna visar att eleverna använder den största delen av talutrymmet och att det mesta av det 

går åt till privat kommunikation som inte har någon koppling till det som tas upp på 

lektionerna, det vill säga det som är ämnesrelaterat. När eleverna jobbar med eget arbete och 

läraren vänder ryggen mot dem för att hjälpa en enskild elev påbörjar de på en gång sin 

privata kommunikation. Detta presenteras också i föregående stycke.  

 

7.3.3 Faktorer som har påverkan på att talutrymmet inte används optimalt 

Det tredje området som presenteras i denna rubrik och som redogör för faktorer i studiens 

material som har föranlett till att det stora potentiella talutrymmet inte alltid har använts 

optimalt. Följande faktorer är: lektionsplaneringen inte utgår från kommunikativ förmåga, 

samtalssignalerna från lärarna är otydliga, tysta elever får inte många möjligheter att själva 

tala samt envägskommunikation är återkommande under lektionerna. 

Lektionsplaneringen saknar utgångspunkt i kommunikativ förmåga  

Utifrån lektionernas innehåll kan det inte uppmärksammas att läraren har med främjandet av 

talutrymmet och de kommunikativa färdigheterna i sin lektionsplanering. Det visar sig vid ett 

par tillfällen att eleverna inte lyckas så bra med sina uppgifter när de arbetar enskilt. Läraren 

bestämmer sig då mitt under lektionen att ändra sin planering och låter eleverna samspela med 

varandra genom dialog i grupper om 2-3 elever. Det visar sig vara gynnande för 

användningen av det ämnesrelevanta talutrymmet då det blir en ökad delaktighet och 

interaktion i detta samspel. Nedanstående transkriberade exempel visar på hur läraren väljer 

att gruppera eleverna. 

Transkriberat exempel 4 
Elev 1 har ögonkontakt med läraren och svarar på lärarens fråga. 

Elev 1: Jag vet inte…  

Lång tystnad råder innan läraren fortsätter. 

Lärare: Nä.  

Elev 2 avbryter detta genom att vifta på sin hand och får kontakt med läraren. 

Elev 2: Jag har bara ett förslag… jag kommer inte på mer! 

Läraren går mot rummets mitt och påkallar uppmärksamhet från samtliga elever i klassrummet. 

Läraren: Jag har upptäckt att ni sitter och funderar hur ni ska tänka kring uppgiften samt att den är svår. Det 

känns då onödigt att slösa tiden till att sitta ensam och fundera allt för mycket, då är det bättre om vi provar att 
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gruppera er i små grupper istället. Vi ska lotta vem som ska jobba med vem. Ni ska jobba i grupper om tre, två 

och tre personer.  

Läraren lottar fram elevernas namn som grupperas in i tre grupper om tre personer i två grupper och två person 

i en.  
 

Det kan också uppmärksammas att lärarens frågor, som till stor del är slutna, inte ställs på ett 

sätt som uppmuntrar eleverna till att bli dialogpartner i syfte att öka användningen av deras 

talutrymme. Arbetsmetoden under den totala lektionstiden består, som tidigare nämnts, till 

stor del av enskilt arbete där eleverna arbetar med sina laptops. 

Två av lärarna skriver upp på Whiteboarden vad som ska göras under den aktuella lektionen. 

På punkterna om vad som ska göras listas för det mesta upp vilka uppgifter som eleverna ska 

genomföra enskilt. Materialet visar inte på något tillfälle där läraren låter meddela eleverna att 

de kommer att ha grupparbete för kollektivt lärande, tid till att kommunicera med varandra 

eller annan aktivitet där de får möjlighet att praktisera det som ingår i den kommunikativa 

förmågan. 

Otydliga samtalssignaler 

Det förekommer otydliga samtalsreglerande signaler, framförallt med frågemarkörerna (se 

bakgrund). Det föranleder att eleverna inte alla gånger uppfattar att läraren ställer en fråga så 

responsen, gensvaren och det dialogiska utbytet påverkas i och med att eleverna väljer då att 

vara tysta. Läraren fortsätter prata efter kort väntetid med att besvara sin egen fråga eller med 

att fortsätta utan att försöka få med eleverna som dialogpartner.  

Tysta elever 

Det är återkommande samma elever som använder det ämnesrelaterade talutrymmet. De mer 

tysta eleverna stöttas inte till att delta i dialogen även när de gör ett försök till det, dock på ett 

mindre tydligt sätt. Dessa elever får inte förutsättningar till att ta del av och ingå i 

kommunikationen i det potentiella talutrymmet.  

Envägskommunikation 

Det sker interaktioner där hela klassen är med men dessa tillfällen är ett fåtal och fungerar inte 

optimalt då det för det mesta råder IRE-struktur i samtalet. Frågorna från lärarna är för det 

mesta slutna vilket bidrar till att klassen inte kommer att fortsätta samtala kring dem. På en 

lektion för läraren medvetet en dialog med hela klassen kring lektionens innehåll samt vad 

som ska ske under kommande lektioner framöver samma vecka. Vid det tillfället är hela 
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klassen, med undantaget för en elev, aktiv där de samtalar med varandra. Det sker också flera 

gånger att inte hela klassen uppmärksammar när en elev talar till, frågar eller svarar läraren 

trots att hela klassen sitter med full uppsikt över varandra. Klasskamraterna tittar på läraren 

trots att det sker ett samtal mellan läraren och en elev vilket innebär att klasskamraterna 

missar dialogen och därmed inte har en chans att vara delaktiga i interaktionen.  

7.4 Sammanställning av resultat 
Studiens kvantitativa resultat av undervisningen i åtta lektioner i fem olika teoretiska ämnen i 

en högstadieklass med döva och hörselskadade elever på en av SPSM:s regionala skolor visar 

att av den faktiska lektionstiden använder eleverna 59 procent av talutrymmet. Läraren 

använder 41 procent till det. Av de 59 procenten använder eleverna sitt talutrymme till 33 

procent åt det som är ämnesrelaterat och resterande 26 procenten ägnas åt det som inte är 

ämnesrelaterat, det vill säga privat kommunikation vilket innebär att eleverna pratar om andra 

saker som inte har någon koppling till ämnet för den aktuella lektionen. Av den totala 

tidmängden som är ämnesrelaterad visar det sig att lärarna använder den 15 minuter mer än 

eleverna. Resultatet av tidfördelningen av talutrymmet i respektive ämne visar att elevernas 

användande av det varierar mellan 44 och 71 procent av den totala lektionstiden. Av den 

totala faktiska lektionstiden samtalar eleverna mellan 21 och 40 procent om det som är 

ämnesrelaterat.  

Studiens kvalitativa resultat visar att ett mönster kan urskiljas i faktorerna som har påverkan 

på elevernas förutsättningar till användandet av talutrymmet och vad de gör i det på 

lektionstid. Flera av faktorerna är återkommande på flera av dessa åtta observerade lektioner 

och kan kategoriseras in i tre övergripande områden enligt följande: elevers möjligheter till att 

använda talutrymmet, vad eleverna gör i sitt talutrymme samt faktorer som har påverkan på 

att talutrymmet inte används optimalt. Under respektive områden kan mer specifika faktorer 

urskiljas.  

Studiens observationer visar att i området elevers möjligheter till att använda talutrymmet är 

det så att eleverna ofta initierar sin interaktion med varandra och med läraren. Detta görs med 

handuppräckning eller genom att eleverna spontant tar ordet vid olika sammanhang och 

samtalet fortlöper då sporadiskt eleverna emellan. Det visar sig också att så fort läraren 

närmar sig en elev vill eleven gärna samtala med läraren för att få feedback på sin uppgift. 

Eleverna tar också hjälp av varandra, antingen på egen hand eller på uppmaning av läraren. I 

det språkliga samspelet där eleverna samtalar är läraren för det mesta inte involverad. När 
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eleverna är två eller fler i ett samspel vid de tillfällen då läraren initierar detta, genererar det 

en ökad dialogisk kommunikation dem emellan. På så vis sker det en ökad kommunikation 

jämfört med de tillfällen då de inte delas in i grupper. I det totala talutrymmet råder det till en 

stor del (26 procent) privat kommunikation hos eleverna där de samtalar om helt andra saker 

som inte har med ämnet i fråga att göra. Det visar sig även att lärarna hanterar detta olika och 

att eleverna verkar medvetna därom och därmed drar nytta av detta på olika sätt.  

I elevernas talutrymme som är ämnesrelevant producerar eleverna inte uttalanden i 

sammanhängande sekvenser längre än 15 sekunder, oftast mellan 1-11 sekunder. När en elev 

presenterar sin uppgift gör eleven det under en tidsrymd som varar som längst 80 sekunder. I 

studiens material är detta det längsta yttrandet en elev gör. Elevernas korta uttalanden visar 

sig ha ett samband med att läraren till stor del ställer slutna frågor och att eleverna inte får 

tillräckligt med återkopplingar som utvecklar deras svar på ett djupare plan. Av de olika 

färdigheter som ingår i den kommunikativa förmågan visar studien att eleverna för det mesta 

samtalar och uttrycker egna åsikter. Vid enstaka tillfällen diskuterar och presenterar eleverna 

också. Det visar sig även att eleverna har tillgång till ett stort talutrymme och att de använder 

detta mestadels till det som är ämnesrelaterat. Dock går även en stor del av detta utrymme till 

privat kommunikation. 

Påverkande faktorer på att talutrymmet inte används optimalt är att lektionsinnehållet på de 

observerade lektionerna inte visar att lektionerna är planerade utifrån den kommunikativa 

förmågan. Vid ett tillfälle jobbar eleverna enskilt först men delas sedan upp i grupper av 

läraren. Detta visar sig gynna användningen av elevernas talutrymme då det blir en ökad 

interaktion i grupperna. Dock visar studiens material att arbetsmetoden till stor del består av 

enskilt arbete med laptops. Läraren visar också inte alltid tydliga samtalsreglerande signaler, 

framförallt med frågemarkörerna som exempelvis när läraren ställer en fråga utan tydlighet i 

signalerna och eleverna uppfattar inte det som att en fråga ställs. Eleverna svarar därmed inte 

på frågan och som konsekvens av detta gynnas varken responsen, gensvaren eller det 

dialogiska utbytet. Det visar sig också att det är samma elever som är tysta på lektionerna och 

de ställs i och med detta utanför det potentiella talutrymmet. I samtalen på lektionerna råder 

det till en stor del envägskommunikation. Detta utmärks på IRE-strukturen med slutna frågor 

och att eleverna inte alltid uppmärksammar att det pågår ett samtal mellan en av 

klasskamraterna och läraren trots att det är tänkt att salärarmtliga ska vara delaktiga. 
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Sammanfattningsvis visar studiens resultat att eleverna har tillgång till ett stort talutrymme på 

lektionstid men på grund av flera olika påverkande faktorer får eleverna inte förutsättningar 

till att praktisera den kommunikativa förmågan till det optimala i detta talutrymme. 

8 Diskussion  
Detta kapitel behandlar metoddiskussion, resultatdiskussion och avrundar med slutord samt 

förslag på vidare forskning. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur det ser ut i 

döva och hörselskadade elevers talutrymme i undervisningen. Den kritiska granskningen 

kring de metodöverväganden som har gjorts i denna studie lyfts fram i metoddiskussionen. 

Studiens resultat diskuteras i efterföljande resultatdiskussionen. Därefter diskuteras några 

förslag på vidare forskning.  

8.1 Metoddiskussion 
För att undersöka och synliggöra döva och hörselskadade elevers talutrymme på lektionstid 

samt faktorer kring det har etnografi valts som ansats. Vi har med etnografin kunnat samla 

förstahandsdata för att belysa det som är i fokus i denna studie. Vi har regelbundet stämt av 

med studiens syfte och frågeställningar för att tillförsäkra oss själva om att vi har fokus på rätt 

saker, och med tanke på studiens giltighet så har vi undersökt det som ska undersökas.         

En svaghet som etnografin kan ha är att resultatet lätt kan bli beskrivande redogörelser istället 

för att vara analytisk (Denscombe, 2009). Vi anser att detta har kunnat undvikas i och med 

pilotstudien. Vi har med den kunnat säkerställa att upplägget för studien är bra och framförallt 

har vi testat och praktiserat våra roller som forskare utifrån ett kritiskt och analytiskt 

perspektiv.  

Som insamlingsmetoder har vi använt oss av deltagande- och videoobservationer med god 

representation av klassen och lärarna. Vi tror att vårt videobrev kan ha bidragit till ett positivt 

bemötande av deltagarna då vi kan ha uttryckt ett förstärkt och personligt intresse av just dem. 

Föreliggande studies material har utgjorts av egna anteckningar men framförallt av 

videoinspelade lektioner från en högstadieklass på en av SPSM:s regionala skolor. Åtta 

observerade lektioner har gett oss 7,5 timmar förstahandsdata. Videofilmning som den 

primära metoden för observationen ser vi som en styrka då materialet har kunnat analyseras 

flera gånger. Genom att spola bakåt och framåt har vi kunnat urskilja detaljer som lätt kan ha 

missats. Dock är vi medvetna om att vårt samt videokamerornas deltagande i klassrummet 
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kan ha bidragit till att eleverna och lärarna har känt sig iakttagna och på så sätt känt en press 

och deras agerande kan ha påverkats. I analysarbetet av resultatet har vi tagit hjälp av 

sociokulturell teori och dialogism i vilket vi har gjort tolkningar ur båda första och andra 

graden (Elvstrand et al., 2015). Utifrån teorin har det kunnat urskiljas företeelser i ett mönster 

vilket har kategoriserats efter likheter.  

Som en svaghet i denna studie ser vi att den endast redogör för just den sociala praktiken som 

har studerats och att talutrymmet och faktorerna i en annan social praktik kan därmed skilja 

sig åt från resultatet i föreliggande studie. Studier av fler klasser än en inom SPSM hade 

troligtvis kunnat bidra till att jämförelser hade kunnat göras och eventuellt hade även fler 

faktorer kunnat upptäckas och därmed gjort studien någorlunda generaliserbar. Som studien är 

nu, är den ingen generell sanning, dock kan studiens resultat vara användbar ur 

användargeneraliseringsperspektivet där läsaren själv kan ställa sig frågan vad i studien och 

dess resultat som kan användas i den egna situationen som denne vill applicera det på och vad 

som inte kan användas (Merriam, refererat i Thornberg & Fejes, 2015).  

Vi reflekterar även över att intervjumetoden inte har använts som komplement till studiens 

analysmaterial för en mer nyanserad bild av vad som har noterats och för ytterligare 

information. En metodtriangulering med flera undersökningsmetoder hade kunnat förstärka 

studiens resultat (Denscombe, 2009). Både eleverna och lärarna hade kunnat intervjuas om 

vad som har uppmärksammats i analysen som utgångspunkt, där valda utdrag från materialet 

hade kunnat visas med följdfrågor. Vi hade till exempel då kunnat få reda på elevernas och 

lärarnas egna upplevelser och tankar bakom det som kan uppfattas.  

För att få fram det som vi har avsett att undersöka i den här studien, har både kvantitativa och 

kvalitativa analysmetoder använts. Enligt Denscombe (2009) ger en kombination av 

metoderna en möjlighet ”för forskaren att ge en mer fullständig redogörelse för situationen, en 

redogörelse som inte bara omfattar skalan … utan också ger en viss inblick i de motiverande 

faktorer som kan ge upphov till beteendet ” (s 153). Studiens två första frågeställningar har 

kunnat besvarats utifrån den kvantitativa analysen. Dessa resultat har utgjort en viktig 

förgrundsinformation för oss i den kvalitativa analysen då vi har varit ännu mer observanta på 

till exempel vad eleverna gör i sitt talutrymme. Vi menar att detta har stärkt studiens resultat.  

I analysen för att urskilja faktorer i talutrymmet utifrån den sista frågeställningen, har 

kvalitativ analys använts vilket innebär att forskaren beskriver det observerade genom sina 
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egna ögon. Fejes och Thornberg (2015) skriver att ”styrkan ligger i att tillåta mänskliga 

insikter och erfarenheter att generera nya förståelser och sätt att se på världen, medan 

forskningens potentiella svaghet är att den är så starkt beroende av forskarens färdigheter, 

utbildning, intellekt, självdisciplin och kreativitet” (s. 36). Vi är medvetna om att vårt 

analysarbete inte oundvikligen varit fullt objektivt. Dock menar vi att i och med att studiens 

data är videodokumenterat och har tittats igenom flera gånger, så upplever vi att vi har varit så 

pass objektiva som möjligt för studiens giltighet. Vi ser också som en styrka i analysarbetet 

att vi båda är barndomsdöva med teckenspråk som vårt modersmål och första språk. Det har 

inneburit att det inte har varit några problem för oss att identifiera samtalssignaler, att kunna 

se när eleverna samtalar om det som är ämnesrelaterat alternativt privat samt att vi har kunnat 

hänga med i allt som sägs i talutrymmet. Ännu en styrka i analysarbetet är att vi båda är 

verksamma i ett likadant fält som studien behandlar (Fejes & Thornberg, 2015).  

Studien följer Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer vilket bland annat innebär 

att deltagarna avidentifieras totalt i denna studie. Ett hinder i detta sammanhang är att det inte 

implicit kan redogöras för hur talutrymmet och faktorer i det har sett ut ämnesvis för de 

ämnen som observerats. Denna redogörelse skulle ha kunnat tillföra mer information om 

elevernas användning av talutrymmet. Det har också varit svårt för oss att kunna ta med 

transkriberade exemplar utan att det tydligt kan identifieras i vilket ämne som dialogen sker. 

8.2 Resultatdiskussion 
Följande resultatdiskussion utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande där studiens 

resultat diskuteras utifrån det upptäckta mönstret av de påverkande faktorerna.  

8.2.1 Elevernas potentialer i talutrymmet 

Studien visar att eleverna i föreliggande studies undersökning använder 59 procent av det 

totala talutrymmet på lektionstid varav 26 procent används till privat kommunikation och 

resterande 33 procent är ämnesrelaterat prat. Forskarna brukar tala om att lärarna äger 

talutrymmet till tvåtredjedelar i undervisningen (Granström & Einarsson, 1995), vilket inte 

kan konstateras i studiens undersökning. Undersökningen ligger däremot i linje med 

Sahlströms (2008) presentation av vad den nyare klassrumsforskningen visar, nämligen att 

eleverna pratar mycket mer än läraren gör. Fördelningen av talutrymmet i studiens resultat 

kan uppfattas som positivt om mängden av privat kommunikationen bortses från för då 

innebär det att eleverna och lärarna använder talutrymmet, åt det som är ämnesrelaterat, till 

lika stor del. Det sociokulturella perspektivet förespråkar social interaktion för lärandet (Säljö, 
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2000), vilket sker i den privata kommunikationen men privata samtalsämnen gynnar inte 

lärandeutvecklingen med koppling till det som står i kursplanerna i Lspec11. Vi vill också 

hävda att mängden av privat kommunikationen har en påverkan på klasskamraternas studiero 

och koncentration. Vår uppfattning är att om omfattningen av elevernas privata 

kommunikation minskar, kan eleverna ha förutsättningar att använda den tiden till 

lärandeutveckling i samma rådande interaktion.  

Vi finner det intressant att ett mönster visar sig i elevernas beteende i deras privata 

kommunikation och att ett samband mellan dessa och de undervisande lärarnas 

teckenspråksfärdigheter kan dras. Smith och Ramsey (2003) menar att det är viktigt att läraren 

ska ha förmågan att upptäcka elevernas privata kommunikation i undervisningen så att detta 

kan avvärjas och eleverna åter får sin fokus till undervisningens innehåll. Vi ser lärarens goda 

teckenspråksfärdigheter som en stor fördel men vi menar också att det är viktigt att läraren 

oavsett sina teckenspråksfärdigheter vågar lyfta denna problematik med eleverna. Läraren kan 

samtala om den med eleverna så att de får en insikt om lärarens medvetenhet i detta. Även 

kan det, i detta sammanhang, diskuteras om elevernas ansvar för det egna lärandet 

(Skolverket, 2011). Vi tror att resultatet i denna studie kan utgöra ett diskussionsunderlag inte 

bara för lärarna utan även för eleverna så att de medvetandegörs om vad som kan ske i 

undervisningens talutrymme.  

8.2.2 Elevernas interaktion med varandra 

Elevernas initiativ till interaktioner på lektionerna ser vi som positivt eftersom det visar en 

vilja och ett intresse hos dem att interagera med varandra. Vi ser att interaktionen till en liten 

del initieras av lärarna vilket kan ses som anmärkningsvärt med tanke på att den 

kommunikativa förmågan ställs som krav i Lspec11. Undersökningen visar också att lärarna 

till stor del är neutrala och inte involverar sig i de interaktioner som sker på lektionstid. Detta 

kan eventuellt förstås utifrån den gamla undervisningstraditionen med läraren som 

kunskapsbärare (Skolverket, 2012), som vi menar kan finnas kvar generellt i den svenska 

skolans undervisningstradition och lärarna inte är medvetna om det och som är svårt att bryta. 

Roos (2004) betonar vikten av att vuxna är delaktiga i interaktionen för att en utveckling i 

kommunikationen ska ske. Lindahl (2015) lyfter fram att läraren har en stöttande roll i en 

dialog så att den drivs framåt och för att lärandet höjs till en metanivå där lärandet får en 

mening. Vi menar i detta sammanhang att lärare har en viktig roll för att det ska bli en 

dialogisk undervisning, vilket lärarna behöver vara medvetna och påminnas om hela tiden. 

Ahlberg (2014) framlyfter att lärarna behöver stötta dialogen i undervisningen och vi anser att 



 

49 
 

det kan börja ske exempelvis i de egna didaktiska funderingarna och gärna även i lärarnas 

pedagogiska diskussioner. Denna tanke ligger även i linje med Körling (2011) som menar att 

läraren behöver kommunicera med sig själv om utformningen av undervisningen och hur den 

ska ske ur ett kollektivt lärandeutvecklings-perspektiv.  

En gynnande faktor för en ökad dialog i interaktionen i elevernas ämnesrelaterade talutrymme 

visar sig grupparbete vara. I ett grupparbete interagerar minst två personer med varandra just i 

den typ av interaktion som bjuder till delaktighet i ett samspel, vilket är kärnan för en 

utveckling i lärandet enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, Dysthe, 2003). På så 

sätt kan det även undvikas att hela elevgruppen blir en enda dialogpartner (Lerner, 1995). Vi 

vill här betona vikten av att alla elever i klassrummet ska få möjlighet att vara delaktiga i 

interaktionen i lika stor omfattning. Vi ser i studiens resultat att det återkommande är samma 

elever som är tysta på lektionerna. Samtliga elever under lektionen måste uppleva att de har 

möjlighet att komma till tals i den befintliga interaktionen för annars menar vi att dessa elever 

inte får förutsättningar att praktisera sin kommunikativa förmåga. 

Eleverna i den här studien har arbetat till en stor del med sina laptops på lektionstid. De idag 

befintliga tekniska förutsättningarna är många och viktiga i undervisningen, dock ställer vi oss 

frågan hur det kan ha påverkan på elevernas muntliga kommunikation dem emellan i en fysisk 

interaktion? Vi tror att lärarna behöver ha detta i beaktande i sina didaktiska strategier i sin 

undervisning. 

8.2.3 Elevernas uttalanden 

Studiens resultat visar i fråga om vad eleverna gör i sitt talutrymme att eleverna bland annat 

producerar korta uttalanden och att bland annat lärarnas slutna frågor bidrar till detta. Vår 

uppfattning är att anledningen till att eleverna svarar kortfattat är att dessa slutna frågor är 

styrande och att eleverna vet vad läraren förväntar sig för svar (Granström & Einarsson, 1995, 

Säljö, 2000). Med denna typ av frågor är miljön i interaktionen speciell där en dialog saknas 

och kommunikationen blir istället envägs utan ett dialogiskt utbyte vilket inte ger de bästa 

förutsättningarna för lärandet enligt det sociokulturella perspektivet. Vi har i analysen inte 

kunnat tolka att denna envägskommunikation föranleder till att förståelse synliggörs vilket är i 

enlighet med vad Dysthe (1996) lyfter fram om envägskommunikation som otillräcklig för att 

en förståelse ska ske.   
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Elevernas korta uttalanden i resultatet finner vi som överraskande och beaktansvärt och ser i 

dessa uttalanden att eleverna inte får möjlighet att praktisera den kommunikativa förmågan på 

ett utvecklande sätt. För att förebygga elevernas korta uttalanden behöver läraren ställa krav 

på sina elever ur ett perspektiv med syfte att eleverna ska praktisera de kommunikativa 

färdigheterna mer. Vad vi menar med att ställa krav kan vara exempelvis att läraren har en 

förväntad tidslängd för elevens producering av ett uttalande så att det breddas och fördjupas. 

Det kan ske exempelvis vid återberättande eller redovisning eller att läraren ber eleven 

utveckla sitt svar. Läraren kan även ställa autentiska varför- eller hur-frågor (Dysthe, 1996). 

Som exempel på varför-frågor menar vi: ”Varför är det en skillnad på årstider mellan Sverige 

och Australien under samma månad?”. Exempel på hur-fråga är ”Hur skiljer sig vattnets form 

mellan flytande och gas?” Vi menar att med dessa typer av frågor kommer eleverna att vara 

tvungna att producera längre uttalanden i vilka de får praktisera olika typer av kommunikativa 

färdigheter beroende på frågans karaktär. Utöver det kommer eleverna också att behöva ett 

ökat tankearbete för att kunna besvara frågor. Genom att elevernas tankar synliggörs, kan 

läraren lättare bedöma deras kunskap. Vi vill i detta sammanhang även erinra om att det inte 

räcker med att läraren funderar på hur frågorna formuleras. Läraren behöver även vara 

medveten om hur dessa frågor ska framföras till eleverna med tanke på teckenspråkets 

frågekonstruktioner som är ett språkligt delområde vilket är mycket viktigt så att eleverna inte 

missar att det är en fråga (Svartholm et al., 1993). 

Korta uttalanden har också som konsekvens att de är flyktiga utan fördjupning och kvalité. 

Skolan har en skyldighet att organisera undervisningen så att eleverna får stöd i sin 

kommunikationsutveckling och inte minst för språkutveckling (Skolverket, 2011). Eleverna 

måste få rika möjligheter att öva på den kommunikativa förmågan. Enligt det sociokulturella 

perspektivet är språket en nyckel till hur en elev kan utveckla sitt lärande till en högre nivå, 

och en viktig förutsättning för utvecklande av språket är just det att eleverna får möjlighet till 

att utöva kommunikationen i interaktionen. Vi menar i detta avseende att elevernas korta 

uttalanden även kan göra så att språkutvecklingen missgynnas.  

8.2.4 Slutord 

Enligt Lspec11 ligger det i skolans uppdrag att eleverna, i samspel med varandra utvecklar sitt 

språk på ett rikt och nyanserat sätt samt att lärandet främjas mot en ökad måluppfyllelse. 

Därför är det viktigt att studera vad som sker i undervisningen när elevernas kommunicerar 

med varandra och med läraren i ett samspel för främjandet av lärandet. Då all kommunikation 

i undervisningen sker i ett talutrymme, undersöker den här studien döva och hörselskadades 
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elevers talutrymme i en klass på en regional specialskola och vad som sker inom ramen för 

detta talutrymme. 

Den visar att eleverna har en stor del av talutrymmet på lektionstid och att mycket av det 

ägnas åt privat kommunikation. Studien har också visat att ett antal faktorer påverkar 

elevernas förutsättningar till att använda talutrymmet och vad de gör i det. Faktorerna har 

visat på ett mönster vilket har kategoriserats enligt följande: hur eleverna får sitt talutrymme, 

vad de gör i det samt vilka faktorer som har påverkan på att talutrymmet inte används 

optimalt. Faktorerna har sen tolkats ur ett sociokulturellt perspektiv och även diskuterats kring 

hur dessa kan mötas. 

De didaktiska aspekter som lyfts fram i denna studie sett utifrån ett pedagogiskt perspektiv 

betonar vikten av lärarens medvetenhet om klassrumskommunikationens betydelse för 

utvecklandet av elevernas kommunikativa förmåga. Detta behöver bland annat tas i beaktning 

i planeringen av undervisningen. För lärare på den regionala specialskolan bidrar denna studie 

till en ökad medvetenhet samt nya tankar och insikter om det som eleverna gör i talutrymmet i 

undervisningen likaså hur det kan effektiviseras, för en ökad måluppfyllelse. Vi vill påstå att 

elevernas lärandeutveckling gynnas genom att de får praktisera den kommunikativa förmågan 

på bästa möjliga sätt i ett talutrymme i skolans teoretiska ämnen i enlighet med Lspec11.  

8.2.5 Vidare forskning 

Vi har under arbetets gång helt lämnat lärare och elevers personliga uppfattningar utanför i 

det som har studerats i denna studie, trots deras absoluta bärande roller. Detta har varit en 

medveten avgränsning då vi har velat få en förstahandsinformation. Dock tror vi att en mer 

heltäckande bild av talutrymmets användning kan fås genom att även eleverna och lärarnas 

tankar och uppfattningar implementeras. Därför vill vi föreslå som en vidare forskning att 

utgå från elevers och lärares perspektiv inom samma område i intervjuform. 

Vi tycker att det skulle vara intressant att kunna undersöka ifall en kartläggning av den 

kommunikativa förmågan skulle kunna framtas utifrån de krav som Lspec11 ställer. Vi undrar 

också om denna kartläggning skulle kunna utgöra ett underlag och stöd för läraren ifråga om 

elevernas utveckling av denna förmåga. En forskning med framtagande av ett kartläggnings-

underlag med efterföljande undersökning huruvida detta kan vara användbart i 

undervisningen skulle kunna besvara denna undran. 
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Bilaga 1 

Stockholm 2016-01-26 

Till rektorer för tillstånd 

Hej! 

Som ni känner till, ställer läroplanen Lspec11 krav på att eleverna ska uppnå kommunikativa 
förmågor med följande begrepp kommunicera, resonera, diskutera, argumentera, samtala 

m.fl genom muntlig framställning. Det finns flera olika orsaker till att specialskolans döva och 
hörselskadade elever inte har en hög måluppfyllelse mot specialskolans styrdokument. Kan 
faktorer i klassrumskommunikationen med fokus på elevernas talutrymme tänkas påverka 
förmågorna i de kommunikativa praktikerna enligt läroplanen? 

För att undersöka detta behöver en studie genomföras på en specialskola för döva och 
hörselskadade med videoobservation i minst sex lektioner i teoretiska ämnen, i mellan- eller 
högstadiet, där undervisningen sker på teckenspråk. Den här studien ska vi göra i vårt 
examensarbete i vår utbildning, Speciallärarprogrammet med inriktning mot dövhet och 
hörselnedsättning vid Örebro Universitetet. Vi som ska skriva examensarbetet heter Ann-Sofi 
Henning och Jenny Ryttervik. Vi är verksamma lärare på Manillaskolan som studerar sista 
terminen på speciallärarprogrammet på halvfart.  

Vår förhoppning med studien är att den kan ge ökade kunskaper om och utveckling av 
undervisning för döva och hörselskadade i specialskolan, till exempel hur kommunikativa 
praktiker kan bidra till bättre måluppfyllelse. Vi undrar om Du som rektor ger ditt tillstånd till 
att din skola ställer upp i vår studie för en utveckling av undervisningen? 

Genom hela studien och i examensarbetet kommer allt material inklusive information om 
skola, rektorer, lärare och elever att hållas helt konfidentiellt. När studien är avslutad 
kommer allt videomaterial och våra anteckningar att förstöras enligt Vetenskapsrådets 
föreskrifter.  

Du som rektor kan via mail till oss ge ditt tillstånd till att din skola deltar i studien.  

  

Vänliga hälsningar 

Ann-Sofi Henning   Jenny Ryttervik 
ann-sofi.henning@spsm.se  jenny.ryttervik@spsm.se 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Stockholm 2016-02-12 

Till pedagoger – för samtycke 

Hej! 

Vi heter Ann-Sofi Henning och Jenny Ryttervik och läser på Specialärarprogrammet med 
riktning mot dövhet och hörselnedsättning vid Örebro Universitet. Vi är inne på vår sista 
termin och under våren 2016 skriver vi ett examensarbete som ska handla om 
klassrumskommunikation med fokus på elevernas talutrymme i koppling till de 
kommunikativa förmågorna i enlighet med Lspec11. 

För vår studie behöver vi genomföra deltagande- och videoobservationer i en klass med 
döva och hörselskadade elever där undervisningen sker på teckenspråk. Det innebär att vi 
följer en klass i minst sex lektioner i teoretiska ämnen under ett antal tillfällen under 
vårterminen. Vi skulle gärna vilja göra denna studie i din klass. 

Vår förhoppning och syftet med studien är att den kan ge ökade kunskaper om och 
utveckling av undervisning för döva och hörselskadade i specialskolan, till exempel hur 
kommunikativa praktiker kan bidra till bättre måluppfyllelse. Vi hoppas och tror att Du som 
pedagog ger ditt samtycke till att Du och din klass ställer upp i vår studie för en utveckling av 
undervisningen. 

Berörda elever och vårdnadshavare kommer också att kontaktas för att ge sitt samtycke. 

Genom hela studien och i examensarbetet kommer allt material inklusive information om 
skola, lärare och elever att hållas helt konfidentiellt. När studien är avslutad kommer allt 
videomaterial och våra anteckningar att förstöras enligt Vetenskapsrådets föreskrifter.  

 

Vänliga hälsningar 

Ann-Sofi Henning   Jenny Ryttervik 
ann-sofi.henning@spsm.se  jenny.ryttervik@spsm.se 

 

Jag ger mitt samtycke att delta i studien: 

 

__________________________  ________________________ 
Underskrift    Namnförtydligande 



 

 

Stockholm 2016-02-12      Bilaga 3 

Till elever och vårdnadshavare – Samtycke för deltagande i studie 

Hej!  

Vi heter Ann-Sofi Henning och Jenny Ryttervik och läser på Specialärarprogrammet med 
riktning mot dövhet och hörselnedsättning vid Örebro Universitet. Vi är inne på vår sista 
termin och under våren 2016 skriver vi ett examensarbete (D-uppsats) som ska handla om 
klassrumskommunikation med fokus på elevernas talutrymme i koppling till de 
kommunikativa förmågorna i enlighet med läroplanen för Specialskolan. 

För vår studie behöver vi genomföra deltagande- och videoobservationer i klassen vid ett 
antal tillfällen under vårterminen med totalt minst sex lektioner i teoretiska ämnen. Under 
observationerna kommer vi att upprätta ett par videokameror i klassrummet och vi själva 
kommer även att sitta med och göra egna anteckningar.  

Vi kommer inte att ställa frågor till varken eleverna eller lärarna utan endast observera 
klassrumsinteraktionen. 

Vi har rektorn och ert barns lärares samtycke till vår studie. Allt material kopplat till denna 
studie kommer att hanteras i enlighet med Vetenskapsrådets föreskrifter om tystnadsplikt, 
sekretess och anonymitet. Vårt material kommer att hållas konfidentiellt under studiens 
gång och förstöras när studien är avslutad. Deltagandet är helt frivilligt och ditt barn kan 
avbryta sin medverkan under perioden för vår studie, någon orsak behöver inte anges. 

Vi hoppas att ni och ert barn vill medverka i vår studie. Ni är välkomna att kontakta oss vid 
funderingar eller frågor på våra nedanstående mailadresser. Skriv under och lämna lappen 
till ditt barns mentor senast fredag 19 februari. 

Stort tack! 

Vänliga hälsningar 
Ann-Sofi Henning   Jenny Ryttervik 
ann-sofi.henning@spsm.se  jenny.ryttervik@spsm.se 

Jag ger mitt samtycke att mitt barn är med i studien 

Jag ger inte mitt samtycke att mitt barn är med i studien 

 
 

Elevens namn: ____________________________  

__________________________  ________________________ 
Vårdnadshavares underskrift  Namnförtydligande 

__________________________  ________________________ 
Vårdnadshavares underskrift  Namnförtydligande 


