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Bakgrund: Grundskolor i Sverige för döva och hörselskadade barn är tvåspråkiga, vilket innebär
att all undervisning sker på teckenspråk och svenskan används till skrivandet och läsandet. Hos
döva elever är teckenspråk deras första språk, medan de hörande lärarna har teckenspråk minst
som andra språk som de har lärt sig senare i livet.

Syfte: Uppsatsens syfte är att studera samspelet i klassrummet på en dövskola – särskilt samspelet
döva elever emellan samt mellan elever och lärare. Samspelet ses som en förutsättning för döva
elevers utveckling och inlärning.

Metod: Forskningsmetoden som används är observation som tillhör den kvalitativa forsknings-
metodsgenren. Observationerna pågick under två veckor i en klass på en grundskola för döva och
hörselskadade elever. Den teoriska delen inleds med en bakgrundsbeskrivning av dövas historia.
Därefter presenteras olika teoretiska aspekter kring samspelet och dess inverkan på en individs
utveckling. Med hjälp av teorierna och observationerna förs en diskussion om samspel i klass-
rummet.

Resultat: Slutsatserna visar att samspelet mellan eleverna och lärarna varierar beroende på var ele-
verna står i sitt utvecklingsstadium och att de aktiva eleverna klarar samspelet lättare både med
lärarna och med de andra eleverna. En annan slutsats är att tvåspråkigheten hela tiden finns i ele-
vernas närvaro – ständigt blir de påminda för att bli medvetna om teckenspråk och svenska. Slut-
satsen om samspelet mellan eleverna är att de anpassar sitt kommunikationssätt beroende på vem
de talar med. En annan slutsats är att eleverna för det mesta håller ihop, men ibland dyker köns-
mässiga skillnader upp, såsom när de leker.

Nyckelord: Samspel, utveckling, tvåspråkighet, kommunikation, dövhet och teckenspråk.
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FÖRORD

För en fin och bra handledning vill jag varmt tacka Kerstin Liljedahl.
Ett stort tack till lärarna och eleverna som ställde upp och tog emot mig med visad vänlighet.
Jag vill även tacka de personer som har hjälpt mig och gett mig stöd och uppmuntran under mitt
arbete med uppsatsen.
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INLEDNING

Det finns fem svenska grundskolor för döva, hörselskadade och döva barn med CI1 och det finns

både döva och hörande lärare, den sistnämnda kategorin utgör majoriteten. Under senare år har

det tillkommit flera utbildade döva lärare. Varför det inte finns så många döva lärare lyfts fram

senare i Undervisning av döva. All undervisning och kommunikation sker på teckenspråk.

Skolorna är tvåspråkiga vilket innebär att kommunikationsspråket är teckenspråk och skrift-

språket är svenska. Dövas tvåspråkighet kan inte riktigt jämföras med en hörande person som

kan två språk eftersom tvåspråkigheten hos döva är monokulturell genom att den förmedlar

samma kultur. Teckenspråket som står för kommunikationsspråk inlärs spontant och naturligt

genom vistelse i en tecknande miljö medan svenskan vanligen lärs i skolan och hemma, beroende

på föräldrarna, i samband med läsande och skrivande. Detta gör att teckenspråket är dövas första

språk och svenskan blir då deras andra språk (Läroplan för specialskolan 1983).

De flesta hörande lärare har teckenspråk som minst andra språk, beroende på deras bakgrund,

och det är detta språk de ska undervisa på. Döva lärare har ofta företräde gällande teckenspråket

och dövkultur i kontakt med eleverna, men de har inte samma utbildningsbakgrund i jämförelse

med hörande lärare som ofta har lärarutbildning. Några av de döva lärarna – som ofta har ge-

nomgått olika kompetensutvecklande kurser - arbetar som vanliga eller ämneslärare och övriga

som resurslärare, vikarier eller som teckenspråkslärare. Man får inte glömma att det finns döva

lärare som genomgått lärarutbildning.

Utifrån mina erfarenheter, som barndomsdöv, finns det hörande lärare som inte klarar under-

visningen så bra eftersom de inte behärskar teckenspråket fullständigt. Däremot har jag varit med

om att ha väldigt bra hörande lärare som använder sig av tolk. Det tråkiga är då att man inte får

direktkommunikation med läraren. De döva lärare jag kommit i kontakt med, ofta teckenspråks-

lärare, har haft varierande undervisningskompetens. Det har varit mycket frustrerande när det

inte fungerat bra vare sig med hörande eller döva lärare, både på grund av kommunikationspro-

blem eller på kunskapsmässig nivå.

                                                          
1 Cochleaimplantat - förkortas CI - är en elektronisk apparat som opereras in bakom örat för att komplette-
ra/ersätta ett inneröras förstörda eller nedsatta funktion med hjälp av en elektrod i innerörat som stimulerar hör-
selnerven. Vuxna som har förlorat hörseln (vuxendöva) har opererats och med stöd och hjälp av CI kan de upp-
fatta ljud på elektronisk väg. Detta har fungerat bra bland vuxendöva eftersom de har hört tidigare och redan kan
tala. Vuxna döva som fått CI får gå genom en process där de får träning i att åter uppfatta olika ljud eftersom
ljuden låter annorlunda med apparaten (Söderfeldt 1994).

Under senare år har läkarna börjat operera fler och fler döva barn. Diskussioner har uppstått om det är bra
eller dåligt att operera ett dövt barn, och vilka konsekvenser kan bli om barnet har/haft hörselrester eller inte
(Vad vi tycker om CI. DHB). Det är ännu för tidigt att uttala sig om hur det blir för varje enskilt barn, eftersom
utfallet är individuellt och miljön spelar en avgörande roll (Barn med cochleaimplantat (CI).
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Mead, Vygotskij och Bernstein resonerar om hur viktigt samspelet i ens socialmiljö och språ-

ket är för barnets utveckling. Utifrån deras resonemang och mina tidigare erfarenheter vill jag

studera hur samspelet i klassrummet fungerar.

Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att studera samspelet i ett klassrum på en dövskola – särskilt samspelet

döva elever emellan samt mellan elever och lärare. Samspelet ses som en förutsättning för döva

elevers utveckling och inlärning. Se figur 1.

Döv elev1 Hörande lärare2 eller döv lärare1

Döv elev1

Figur 1 Sifforna betecknar teckenspråkets postering hos individen – teckenspråket som första eller minst andra språk.

Frågeställningar

Hur är samspelet mellan lärare och elever? Hur ser samspelet ut mellan eleverna? Vilka konse-

kvenser har samspelet för elevernas inlärning och utveckling?

Bakgrund

Döva och hörselskadade

Döva kan delas in i fyra grupper; barndomsdöva, vuxendöva, barndomshörselskadade och vux-

enhörselskadade. Med barndomsdöva menas de som är födda döva eller blivit döva under de

tidiga åren vilket innebär att de har teckenspråk som första språk. Till den gruppen tillförs cirka

70 barn varje år, medan det tillkommer ungefär 5000 människor i gruppen vuxendöva. Vuxendö-

va har förlorat sin hörsel vid vuxen ålder och svenskan är deras första språk. Detsamma gäller för

hörselskadade, fast det är många fler som räknas dit. Hörselskadade barn och ungdomar (till an-

talet mellan 2000 och 3000 i Sverige) använder sig av hörapparat och eventuellt teckenspråk be-

roende på vilken skola de går på. Den vanligaste orsaken till hörselskada hos vuxna är bullrig

arbetsmiljö. Om en hörapparat ska vara till nytta beror på hur mycket man hör och vilka behov

man har – några får väldig bra stöd av hörapparaten medan andra inte alls har någon nytta av
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den. Nyttan med hörapparat är också situationsberoende (Heiling 1993: 19, Sjöberg 1996: 52ff,

SDR).

Fram till 1953 betraktades döva som stumma och kallades allmänt för ”dövstumma.” Ordet

”dövstum” dyker upp än idag mest bland äldre hörande, men det gäller inte längre. Man trodde

förut att på grund av fel på hörseln fanns det också något fel på talorganet, men i själva verket är

det så att eftersom döva inte hör har de inget begrepp om hur den egna rösten låter. Det finns

döva som taltränar – så visst kan döva använda sin röst! Döva kan även avge läten på grund av att

de inte kan höra eller kontrollera sin egen röst.

Idag är det viktigare att definiera grupptillhörighet där man använder teckenspråk som kom-

munikationen än att precisera graden av hörsel. Enkelt uttryckt kan man säga att ”dövkultur2 är

en livsform vars förutsättning är teckenspråket” (SDR 1995).

Dövgruppen handlar om social identitet. De existerar och har stort behov av att få leva i teck-

enspråkig miljö liksom andra hörande som vill leva i den miljö där de kan förstå språket och var-

andra. Skolvärlden är också en viktig del för döva när de växer upp, där träffar de också sina jäm-

likar. Utanför skolan finns det fritidshem där det ordnas olika aktiviteter för döva barn och

ungdomar. Dövföreningarna är också en viktig del i det sociala samspelet för vuxna (FoU 1994:

46, Heiling 1993: 20).

Dövhet kan betraktas som ett handikapp ur en hörande persons perspektiv eftersom han/hon

inte kan tala med den döva personen. För att kunna kommunicera måste den hörande personen

lära sig teckenspråk eller skriva till den döva personen. Hörande är den bestående majoriteten

vilket innebär att de anser sig som normala, men om en hörande person stiger in i en dövgrupp

utan att kunna teckenspråk märker denne snabbt att den hörande är utanför och är den som är

handikappad eller rättare sagt kommunikationshandikappad.

Teckenspråk

Teckenspråk godkändes som ett självständigt språk först 1981 av Sveriges Riksdag efter en lång

kamp. Detta utvecklas vidare i kapitlet Undervisning av döva. Teckenspråk är dövas första språk och

används vid all kommunikation på samma sätt som talet används hörande emellan. I skrift an-

vänder även döva det svenska skriftspråket eftersom teckenspråk saknar ett eget skriftspråk. 3

Teckenspråket har liksom svenskan och andra språk en egen grammatik och satslära. Det

innebär att döva barn tidigt måste lära sig att de är tvåspråkiga för att sedan kunna behärska både

teckenspråket och svenskan. När det inte finns ett tecken för ett ord eller att man av någon an-
                                                          
2 Dövkultur innefattar döva människors levnadssätt, traditioner, värderingar och språkbeteende (SDR 1995).
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ledning vill bokstavera ordet använder man sig av handalfabet vilket innebär ”fingerställningar

som motsvarar det skrivna alfabet” (Heiling 1993: 34). Teckenspråket har, liksom svenskan, dia-

lektala skillnader och är ej internationellt (SDR 1995).

Kombination av både tal och teckenspråk förekommer, det har skapats genom kommunika-

tion mellan döva och hörande – så kallat pidginteckenspråk – vilket innebär att det finns i många

olika former (Heiling 1993: 21).

Kommunikation på teckenspråk är väldigt viktigt bland döva, för den inger känslan av sam-

hörighet och en identitet. Genom det har döva skapat en egen historia och kultur med egna tra-

ditioner – idag är döva accepterade som en språklig och kulturell minoritet. Vissa delar av höran-

des kultur kan döva inte delta i och därför måste de skapa något eget (Göransson & Westholm

1995: 178ff).

Begreppen döv, hörselskadad och barn med CI är olika men i den här uppsatsen samlas alla

ihop till en kategori – dövgruppen. Utgångspunkten är här att till dövgruppen räknas de som har

teckenspråk som undervisningsspråk i dövskolorna. Föräldrarna har också gjort ett medvetet val,

det vill säga teckenspråk som undervisningsspråk. Detta innebär att det blir en stor generalisering

av dövgruppen och det gäller att vara medveten om det och att uppsatsen också baserar på en

kort observationsperiod.

TEORI

Undervisning av döva
Jag inleder med den historiska bakgrund om döva för att förklara och ge en större förståelse var-

för det ser ut som det gör i dagens situation i klassrummet.

Europa och USA

Döva har funnits lika länge som människan existerat, men det råder stor brist på dokumenterat

material om döva och även om andra funktionshindrade. Historien om döva finns beskriven i

små fragment som utökas successivt ju närmare vi kommer vår tid.

Den franske 1700-tals prästen Abbé de l'Epée, grundare av en skola för döva barn i Paris, var

en av de större huvudpersonerna i dövas historia. Det var de l'Epée som upptäckte teckenspråk

och började undervisa döva barn med hjälp av teckenspråk. Abbé började engagera sig i döva

                                                                                                                                                                                    
3 Vid Stockholms universitet, avdelningen för lingvistisk teckenspråksforskning används en transkribering i
forskningssyfte. Transkription är en form av kod som visar hur ett tecken ska utföras, det vill säga  vilka hand-
former och rörelser i förhållande till kroppen som används.
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människor eftersom han bekymrade sig för hur dövas själar skulle kunna fortleva utan bikt före

döden. Han uppmärksammade teckenspråket på grund av att han verkligen "lyssnade" på de döva

och insåg att det inte endast var åtbörder (gester utan mening) de använde sig av utan att det var

mer än så. Han började skapa ”metodiska tecken” som bestod av en kombination av tecknad

fransk grammatik och själva teckenspråket. Däremot insåg han aldrig att teckenspråket påtagligt

var ett eget språk med egen grammatik och syntax (Sacks 1998: 27ff).

Tiden då de l’Epée levde och efter hans död kan ses som en guldålder i de dövas historia.

Många döva steg fram i samhället på flera olika håll i västvärlden och fick framgångar samt inne-

hade ansvarsfulla positioner. De blev bland annat dövlärare, författare och ingenjörer. De döva

fick plötsligt mycket bättre status i samhället.

Det förekom dock grymma medicinska experiment på döva, bland annat hälldes starka

vätskor och syror i örat då läkarna trodde att örongångarna var ”igentäppta”.

Thomas Gallaudet från USA intresserade sig för händelserna kring teckenspråket i Frankrike

och for dit för att lära sig. Därefter bildade han en skola i Washington DC, som numera benämns

Gallaudet University (för döva). Det är världens enda universitet för döva med undervisning på

amerikanskt teckenspråk och var länge enda möjligheten för döva att vidareutbilda sig.

Dövas blomstringstid varade inte så länge eftersom det redan under Abbé de l'Epée:s tid

fanns motståndare till teckenspråk. Motståndarna strävade efter att lära döva tala och var negativa

till teckenspråk - de betecknas som oralister. Oralisterna tillhörde den kategori som bland annat

bestod av hörande föräldrar till döva barn samt hörande lärare. De kunde inte föreställa sig hur

det var att inte kunna tala och de förstod inte vad teckenspråket betydde för döva.

Ett av de stora bakslagen för döva skedde vid dövpedagogernas världskongress i Milano 1880.

Anhängarna till oralismen segrade - på grund av att döva lärare inte hade rösträtt - och genom-

förde talundervisningen i skolan. Teckenspråket blev bannlyst i all dövundervisning i stort sett i

hela Europa.

Detta ledde till många konsekvenser för döva, det tog lång tid för många hörande med an-

knytning till dövvärlden innan de förstod hur illa de behandlade döva. En ödesdiger följd var att

många döva förlorade sin lärarställning på grund av att de inte kunde lära döva barn att tala. Där-

till förlorade de döva barnen sina möjligheter att få lära sig saker eftersom nästan all tid användes

till att lära dem att uttala olika ord. Några barn kunde lära sig det, men ofta visste de inte vad de

sa. Det ledde till att många döva blev analfabeter (Ibid.: 32ff).

Äldre döva personer som fortfarande lever idag brukar berätta om sina upplevelser från barn-

domen då de inte fick teckna i skolan. En del av dem har en stark avsky för den tiden när oralis-

men genomsyrade Sverige. Den elev som tecknade i klassen kunde bli straffad genom att få sina
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händer slagna av läraren med en linjal. Många döva förlorade säkert både sin identitet och kun-

skap under den tidsperioden.

Med tiden började olika länder i västvärlden utveckla olika metoder för dövundervisning, till

exempel USA, England och Tyskland där det finns olika skolor, en del med teckenspråkunder-

visning och en del med talundervisning. Många döva kämpar fortfarande idag för bättre livsvill-

kor överallt i världen (Aupeix & Linde 1998: 11, Sacks 1998: 39).

Dövas skolgång i Sverige

I Sverige bildades en skola för döva och blinda 1809 i Stockholm. Man använde samma metod

som fanns i Frankrike – det vill säga undervisning på teckenspråk – vilket innebar att det fanns

några döva lärare. Talmetoden invaderade dock Sverige under 1880 talet - liksom döva i andra

länder fick de kämpa länge för undervisning på teckenspråk (Heiling 1993: 17).

Fler dövskolor grundades under 1800-talet. Man fick en ny lag som innebar att vissa städer

hade skyldighet att ta hand om skolgången för döva barn. Idag finns det fem regionala special-

skolor som finns i Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund. 1938 tog staten över

dövskolorna och blev deras huvudman för undervisningen.

Gymnasiet fanns inte för döva förrän 1955 som då startades i privat regi, detta blev till ett

statligt gymnasium 1967, efter att ha bevisat att man kunde undervisa döva efter grundskolan.

Idag finns riksrekryterande gymnasieutbildning för döva och hörselskadade i Örebro. Det blev

permanent från och med 1971. Dit måste alla döva och hörselskadade flytta för att utbilda sig i

cirka fyra år – beroende på utbildningens längd. Under studietiden bor eleverna i elevhem, inack-

orderade hos familjer eller i egen lägenhet och kan åka hem varannan helg (Andersson & Ham-

mar 1996, Tingsek 1997: 8f).

Undervisning för döva och hörselskadade skiljer sig från den vanliga grundskolan på det sättet

att döva får undervisning på teckenspråk medan hörselskadade använder sig av tekniska hjälpme-

del. Ibland händer det att döva är tvungna att ha lärare som inte kan teckenspråk och lärarna

måste använda tolk. Problem som ibland uppstår kan vara att tolken inte är tillräckligt bra eller att

det inte finns någon ledig tolk. Det är alltid bäst att ha direktkommunikation mellan lärare och

elever, men det är fortfarande idag brist på teckenspråkskunniga lärare, framför allt lärare som

behärskar teckenspråket så pass att de obehindrat kan använda det i undervisningen.

De senaste åren har det blivit mer vanligt att döva börjar läsa på högskola och universitet för

att utbilda sig bland annat till lärare. Mycket beror på att de har fått tidigare undervisning på teck-

enspråk och har kunnat tillägna sig kunskap samt att man idag har rätt till tolk (jfr Heiling 1993:

206).
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Tidigare forskning

Det var mest under 1970- och 80-talen i Sverige det forskades kring döva barn och teckensprå-

kets betydelse för dem och för deras utveckling. Man sökte bevis för det eftersom teckenspråket

inte var accepterat förrän 1981. Det handlar alltså mycket om dövas rätt till teckenspråk som för-

sta språk.

Kerstin Heilings avhandling är en del av det stora forskningsprojektet Inlärningsprocesser och

personlighetsutveckling hos döva barn på Pedagogisk-psykologiska institutionen vid Lärarhögskolan i

Malmö. Heiling följde döva barn från förskolan till cirka åttonde klass i grundskolan och tittade

på döva barn som hade fått tillgång till teckenspråk i förskoleåldern och jämförde med de barn

från 1960-talet som inte fick lära sig teckenspråk förrän de började i grundskolan. Hon fann stora

skillnader mellan grupperna – de barn som fick teckenspråk i förskoleåldern var mycket bättre

kunskapsmässigt och mer socialt utvecklade, vilket syntes tydligt genom bättre samspel mellan

den döva eleven och den hörande läraren (Heiling 1993).

Tidigare när teckenspråket inte var accepterat ansågs döva barn som omogna med dålig im-

pulskontroll. Flera lärare som inte behärskade teckenspråket kunde uppleva döva barns tecken-

språk som något oroligt viftande. Döva barn var också oroliga och aggressiva av sig vilket inte var

konstigt eftersom de inte kunde uttrycka sina behov och tankar för lärarna (Olsson 1977).

Övrig litteratur från 90-talsforskning innefattar mer medicinisk, psykologisk och lingvistisk

forskning som till exempel CI på döva barn och teckenspråk. Däremot finns det en del forskning

kring skolan – den innefattar bland annat speciallärarutbildning för döva och hörselskadade ele-

ver och litteratur som behandlar hur det såg ut och var i dövskolan vid början av 1900-talet

(Domfors 2000, SDR 1995).

Det finns inte mycket forskning kring händelser och samspel i klassrummet – mestadels är

den pedagogiska forskningen mer inriktad på problematiken kring bland annat undervisning och

utbildning (Garpelin 1997: 20, jfr Heiling 1993: 22, 210f).

Emellertid vill jag lyfta fram Meads teori om samspel, Vygotskijs syn på inlärning som hänger

ihop med socialt samspel och Bernsteins språkliga koder som en betydelsefull teoretisk grund för

mitt arbete.   

Mead
Den amerikanske socialpsykologen och socialfilosofen George H. Mead – som levde under bör-

jan av 1900-talet – gav aldrig ut någon bok eftersom han ständigt var i färd med att utforma nya
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teorier och experiment. Medvetandet, jaget och samhället är en samling av hans studenters föreläs-

ningsanteckningar (Morris 1995: 10ff).

Mead studerade språket i större sammanhang, hur det fungerade i grupp då han iakttog deras

signaler och gester. Han ville förklara individens beteende i den sociala gruppen. För att förstå

den sociala gruppens beteende fokuserade han på enskilda individer och studerade hur de upp-

förde sig gentemot varandra i gruppen (Mead 1995: 30).

Människan är en social varelse och har behov av att få respons av sina medmänniskor för att

kunna utveckla sig själv. Mead tog upp Jaget, som står för så kallat självmedvetande som utveck-

las i människan och den uppkommer bara om man har sociala erfarenheter och aktiviteter. Jaget

är ett resultat av hennes relationer till andra människor (Mead 1995: 109ff).

Mead menade att jaget innefattar två delar – ”I” och ”Me”. ”I” utgör den självständiga, aktiva,

handlande och skapande delen av jaget, medan ”Me” utgör den sociala delen som mottar re-

spons, kritiserar den eller handlandet, bevarar den genom att anpassa sig till omvärlden. De båda

delarna är beroende av varandra – skulle någon av dem bortfalla finns det inget jag vilket innebär

att individen inte kan utveckla sitt medvetande (Ibid.: 132ff).

 Jaget är alltså en social konstruktion som har uppstått genom sociala erfarenheter. Om en

människa har suttit helt isolerad hela livet skulle hon ändå löst det genom att kommunicera med

sig själv, men hennes jag utvecklas dock inte lika mycket. Slutsatsen är enkel - individen behöver

andra människor.

Språkprocessen hos individen är viktig för jagets utveckling – det vill säga har man inget or-

dentligt språk hämmas utvecklingen av jaget. Kommunikationen fungerar som ett hjälpmedel i

samspelet mellan människorna för att på det sättet få respons på det man upplever och tänker.

Språket är en del av den sociala processen som möjliggör för oss att välja ut respons, behålla den

och använda den. Det måste inte alltid vara vokala gester eller teckenspråk – det kan vara när vi

pekar, visar med blicken eller huvudet. De gester som Mead syftar på är sådana gester som i sin

tur framkallar respons hos andra individer (Ibid.: 84f, 109ff, 164).

Det som uppstår i samspel och kommunikation mellan människor kallade Mead för signifi-

kanta symboler. Med det menade han symboler såsom gester, rörelser, blinkningar och handlingar

som är en del av spelet mellan människorna. En gest – som också kan kallas för symbol – som en

individ uppvisar skapar stimulus hos den andra individen, vilket leder till en reaktion hos den

andre individen som utger en slags respons. Den första individen uppfattar det och får en ny re-

aktion som i sin följd ger den andra individen en ny stimulus. Detta fortgår i all evighet – även

när de två parterna lämnar varandra stöter de ju på andra människor och åter sker det nya ömse-

sidiga samspel.
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Mead menade att kommunikation alltid uppstår hos individen vare sig om denne är ensam

eller tillsammans med andra människor (Ibid.: 30).

Människan finner alltid en väg att kommunicera – hos yngre barn kan man se att de har fanta-

sikamrater som de kommunicerar med. Det är deras sätt att organisera omvärlden. När de blir

äldre lär de sig att kommunicera med sig själv i en inre tankevärld.

Mead tar också upp ett exempel om en fånge som sitter länge isolerad i ett fängelse har stort

behov av att kommunicera med andra människor. Fången finner strax en utväg genom att knacka

på väggen med en sked till sina medfångar. Strax har de skapat en egen kommunikation. Döva

människor har funnit utvägen med händerna – teckenspråket.

Mead lyfter fram Helen Keller som ett exempel. Hon var dövblind och kunde först utvecklas

och utbildas efter att i samspel (därvid respons) med sin lärarinna genom symboler förstått kom-

munikationens och språkets innebörd. Hon har till sist lyckats utveckla ett jag.

Vi följer kontinuerligt upp vad vi säger till andra personer genom
att förstå vad vi säger, och använda den förståelsen när vi dirigerar
vårt fortsatta tal. Vi kommer på vad vi skall säga, vad vi vill göra,
genom att säga och att göra, och i den processen kontrollerar vi
kontinuerligt själva processen. I konversationen med gester fram-
kallar det vi säger en viss respons hos den andra och det i sin tur
förändrar vårt eget handlande, så vi skiftar från det vi började
göra, på grund av det svar den andra ger.

Mead 1995: 112.

Vi har olika roller när vi möter olika människor – både i förhållande till oss själva och till

andra i omgivningen. Vi delar upp oss själva i olika jag beroende på vilket sällskap vi är i. Det är

på så sätt den sociala processen styr jagets uppkomst (Ibid.: 113).

Barnets jag är inte färdigutvecklat, hon/han kan inte ännu organisera sin omvärld, däremot

går det bra i leken eftersom det där finns tydliga regler som visar vilken roll barnet ska ha. Barnen

tycker om regler när de leker med varandra. Att skapa regler är en del av spelets nöje. Lekspelet

representerar barnets övergång från att ha andras roll i leken till att kunna organisera sitt jag

(Ibid.: 119ff).

Vygotskijs teorier
På andra sidan jordklotet lanserade en av George H. Meads samtida, den ryske psykologen Lev

Semenovich Vygotskij sina teorier för utvecklingspsykologi och pedagogik. Under sitt korta lev-

nadsår skrev Vygotskij 270 vetenskapliga arbeten men bara ett utgavs under hans livstid, Pedago-

gisk Psykologi. Revolutionen pågick i Ryssland när Vygotskij forskade och då var det populärt att
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förkasta alla traditionella idéer. Vygotskij var verkligen radikal för sin tid och fick möjlighet att

utveckla flera nya teorier.

Vygotskij dog av tuberkulos 1936 vid 37 årsålder. Bara två år efter hans död blev hans texter

förbjudna och de accepterades åter först vid slutet av 80-talet i det gamla Sovjetunionen. Några

texter hade nämligen kommit ut på något sätt under de förbjudna åren och bland annat har man i

England kunnat översätta några av dem. Fortfarande i dag är det svårt att få tag i böcker skrivna

av Vygotskij (Lindqvist 1999: 7ff).

Thought and Language är ett av de mest berömda verken av Vygotskij. I boken diskuterar han

om den relation mellan tänkande och tal som har en viktig betydelse för barnets utveckling av

språk.

Inre tal innebär att man kan tänka utan ta hjälp av till exempel att prata med sig själv eller ha

stöd av fingrar för att räkna ut tal, som yngre barn brukar göra innan de har utvecklat sina ab-

strakta tankebanor. Inre tal innehåller nästan inga ord, den är mer som en bild av det man tänker

på eller ser. När man ser en flicka i gula byxor gå förbi tänker man inte det i ord ” Där går en

flicka i gula byxor” utan man tänker i en helhet.

Skriftspråk består däremot av många ord för man måste beskriva i detalj vad man tänker eller

vill säga. När man skriver för att beskriva något brukar man fundera ett tag över vilka ordval man

ska använda sig av och hur man ska formulera meningarna.

Talspråk har färre ord än skriftspråk, men fler ord än inre tal. När människor kommunicerar

med varandra använder de inte hela meningar utan de förkortas. Förutsättningen för att kunna

kommunicera ännu mer förkortat är att samtalspartnerna kan läsa den andres tankar, annars sker

det lätt missförstånd. Personer som lever tillsammans länge kan lätt förstå varandra med ett fåtal

ord, medan andra som inte känner varandra eller inte brukar umgås kan lättare hamna i komiska

eller komplicerade missförstådda situationer (Vygotskij 1971: 139ff).

Mellan tänkandet och det inre talet finns en ömsesidig relation – tänkandet uttrycks och

kommuniceras genom talspråk och skriftspråk, tankar gestaltas i ord (Vygotskij 1999: 273).

Sker det ingen social kommunikation mellan barn och vuxna blir konsekvensen för barnet att

det inte utvecklas vare sig i språk eller tänkande. Elevens tänkande styrs också ständigt av sin

sociala miljö och kultur. Förändras den sociala miljön påverkar det även elevens tänkande (Vy-

gotskij 1971: 136f; 1999: 22). Fungerar inte kommunikationen mellan döva elever och hörande

lärare så bra kan man fråga sig hur barnet ska kunna utveckla sitt tänkande.

Vygotskij tar upp ett exempel där ett hörande barn som växer upp hos döva föräldrar inte får

en naturlig utveckling av språket, och därvid försenas hela inlärningsprocessen (Vygotskij 1981:

169). Man kan tänka sig precis tvärtom att ett dövt barn föds i en hörande familj där ingen kan
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teckenspråk och man kan ana vilka konsekvenser det kan få för barnet om föräldrarna inte

snabbt lär sig teckenspråket (jfr Heiling 1993).

Den potentiella utvecklingszonen

Vygotskij betonade att barnens utvecklingsfas först måste nå en viss mognad för att barnet ska

kunna utveckla sin inlärningsprocess. Han menade att inlärningen inte fungerade om barnet inte

hunnit mogna till (Vygotskij 1981: 164ff).

Vygotskij formulerade en ny teori om barnets utveckling – den potentiella utvecklingszonen.

Han förklarar detta genom exemplet med två barn vars intellektuella nivå låg vid sjuårsåldern och

deras aktivitet utan vuxnas hjälp var likadan. Barnen fick var för sig lösa samma uppgifter, varav

det ena fick hjälp av en vuxen person som fungerade som handledare. Resultatet var att det barn

som hade fått handledning hade lärt sig mer än den som inte fick något stöd. Med det menar

Vygotskij att det är viktigt för barnet att få handledning så de kan härma vuxnas beteende för att

sedan skapa en förståelse av det de ska göra. Fenomenet där barnet får vuxenhjälp med att lösa

en uppgift kallas för den potentiella utvecklingszonen (Vygotskij 1981: 166; 1999: 270).

Det som barnet för tillfället gör
med hjälp av en vuxen person

kan det i morgon göra på egen hand.

Vygotskij 1999: 271.

Med hjälp av vuxna som vägleder och förklarar förbättrar barnet sin utveckling samt inlärning.

På tal om att skolorna vill främja barnets utveckling och inlärning menar Vygotskij att man

ska ta hänsyn till varje enskild elevs mognadsprocess och undervisa efter den. Alla elever ska ock-

så få möjlighet att få handledning av lärare. Barnets utvecklingsmognad är viktigare än inlärning-

ens resultat, eftersom inlärningen kommer i kapp med tiden.

Eleven styrs som sagt av sin sociala miljö – ändras den påverkas eleven. Den sociala miljön är

allt som finns runt eleven såsom skolan, lärarna, hemmet och föräldrarna. Läraren har därför en

viktig roll i att vägleda eleven så gott det går i elevens sociala miljö. Uppfostran kommer inte lära-

ren ifrån eftersom det är en del av undervisningsprocessen. Barnet är inte en färdig individ, det är

under utveckling (Vygotskij 1999: 20ff).

Intressen

Vygotskij kritiserade samtida västeuropeiska länders lärare som hanterade eleverna som svampar

och hällde i dem en massa information i tron att det är bästa sättet att undervisa. På det sättet
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förblev eleverna passiva. Vygotskij skrev därför en hel del om hur viktigt det var för eleven att

vara aktiv och även att läraren skulle vara det. I samspelet mellan lärare och elev främjar det ele-

vens utveckling kunskapsmässigt och språkmässigt. Att behandla eleverna som passiva är det

bästa sättet att söva deras intresse för kunskap (Ibid.: 20ff, 55).

Utifrån forskning om intressen har Vygotskij formulerat tre slutsatser – samband, repetition

och det verkliga livet. Med samband menade Vygotskij att det var viktigt för eleven att kunna se

sambandet mellan olika ämnen som finns i skolan för att kunna skapa intresse och få bakgrunds-

kunskap om olika ämnen.

Repetition är en vanlig metod som lärarna använder sig av när de önskar att eleverna ska

komma ihåg kunskaper, exempelvis får eleverna repetera samma glosor flera gånger vilket gör att

man lätt tappar intresset. Vygotskij ger ett förslag på hur man ska kunna repetera utan att det blir

alltför tråkigt. Först ska man presentera ämnet kort och sedan återberätta ämnet men på ett dju-

pare plan (Ibid.: 59).

Vygotskij såg lärarna som broar mellan skolan och det verkliga livet. Skolan vill gärna lära ut

många abstrakta teorier till barnen. Han menade att barnen lätt förlorade intresset när de inte

kunde se något samband mellan deras egna erfarenhet utifrån det verkliga livet och det de måste

lära sig i skolan, exempelvis avancerad matematik. Lärarna skulle vara mer uppmärksamma på

vad som intresserar eleverna och använda sig mer av verklighetsanknuten undervisning (Ibid.:

59f).

Bernsteins koder
Brittiske Basil Bernstein, professor i pedagogisk sociologi, studerar relationer mellan språk och

sociala klasser. Han hävdar att det finns olika språkkoder beroende på vilken samhällsklass man

kommer från. Generellt sett menar han att de som kommer från medelklassen har utvidgade och

mer varierade koder i sitt språk, som omfattar ett rikare ordförråd, och att de kan uttrycka sig mer

formellt. De som kommer från arbetarklassen använder sig vanligen av begränsade koder, på

grund av ett sämre ordförråd, och de har även ett enklare uttryckssätt än medelklassen.

Bakgrunden till att barn från olika samhällsklasser är olika när de börjar skolan – exempelvis i

deras uppförande, kunskap och fostran – beror bland annat på att deras föräldrar har olika syn på

uppfostran och inlärning. Medelklassens föräldrar strävar efter att lära sina barn att bli självstän-

diga och tänkande individer, därvid skapar de egna koder som vanligtvis också används i skolan.

Konsekvensen blir att deras barn lättare klarar sig i skolan eftersom de har tytt lärarens koder rätt,

lärarens roll är nämligen att handleda eleverna. Arbetarklassens barn riskerar att komma efter i

skolan eftersom de har fått en annan sorts uppfostran, där föräldrarna har lärt barnen arbetarklas-
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sens koder genom att sätta tydliga gränser mellan vad som är rätt eller fel etc, inte överensstäm-

mer med de koder lärarna har och använder i undervisningen.

Bernstein betonar att man inte ska sträva efter att se vilket barn som är mest intelligent bero-

ende på vilken klass det kommer från. Han konstaterar att poängen är att samhället, bland annat

skolan, ska vara medvetna om det så de kan bemöta och undervisa barnen från olika klasser på

ett lämpligt sätt (Bernstein 1983: 41ff).

Detta resonemang om utvidgade och begränsade koder använder jag i mitt arbete när jag tittar

på elever som kommer från en hemmiljö med eller utan teckenspråk.

Samspel och kommunikation mellan barnet och dess föräldrar gör att barnet lär sig sin familjs

koder. Ett dövt barn som inte får möjlighet att vara delaktig i familjens samspel och kommunika-

tion lär sig inte dessa koder och på så sätt hämmas barnets utveckling. Det spelar mindre roll från

vilken klass det döva barnet kommer från eftersom det väsentliga är att hon/han har möjlighet att

få kommunicera på teckenspråk hemma.

METOD

De forskningsmetoder man kan använda sig av är kvantitativ metod och kvalitativ metod. Den

kvantitativa forskningsmetoden baseras på undersökning av stora grupper där forskaren inriktar

sig på att samla in fakta för att sedan studera relationer mellan olika fakta. Datan är ofta objektivt

mätt och presenteras vanligtvis med siffror och statistik – på det sättet kan man dra generella

slutsatser. Den kvalitativa metoden bygger istället på att få insikt om människans upplevelser i sin

omvärld. Forskare som använder sig av den kvalitativa forskningsmetoden menar att man inte

kan utgå från vetenskapliga fasta resultat när det gäller människor som studieobjekt. Det kvalitati-

va resultatet framställs oftast i text och bild och resultatet blir mer eller mindre subjektivt efter-

som forskaren har varit involverad på själva forskningsplatsen (Bell 1995: 13, Merriam 1994: 33).

Mitt syfte är att studera samspelet i ett klassrum för att sedan knyta ihop det med elevernas

utveckling. Detta innebär att den kvalitativa forskningsmetoden lämpar sig bäst för mitt arbete

och observation är ett lämpligt sätt att närma sig det jag vill studera.

Den som observerar får på det sättet ”direkt erfarenhet” och möjlighet att upptäcka ögon-

blickets beteende (Merriam 1994: 101). En nackdel med observationer är däremot att om man

inte klarar sin forskarroll och blir alltför involverad i miljön där man forskar. En annan är att det

finns risk för att de människor man observerar känner sig alltför observerade och då inte uppför

sig naturligt (Merriam 1994: 32f, 101f, 108f).
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Det finns öppen och dold observation, den förstnämnda innebär att de observerade vet vem

observatören är och har accepterat dennes närvaro. När det gäller dold observation vet inte de

deltagande att observatören observerar dem och har därmed inte gett sitt accepterande. Detta kan

medföra vissa etiska konflikter.

För att kunna studera samspelet i klassrummet på ett bra sätt passade metoden öppen obser-

vation mig bäst, att varsebli direkta händelser och samspel på platsen. Dessutom fick jag möjlig-

het att ställa direkta frågor till lärarna och eleverna eftersom de visste vem jag var (jfr Holme &

Solvang 1997: 111ff).

Andra forskningsmetoder som jag kunde använda mig av var bland annat intervju och obser-

vation med hjälp av videokamera. Det bästa forskningssättet är givetvis om man använder sig av

flera olika metoder som kan komplettera varandra, men det är resurskrävande både tids- och

penningmässigt.

Jag valde bort intervjudelen eftersom jag inte hade för avsikt att ta reda på vad lärarna ansåg

om samspelet i klassrummet och att intervjua barn är inte lätt då man behöver mycket mer tid på

sig för att kunna komma nära barnen och förstå deras tankar. Intervjusituationen ska helst ske i

en lugn miljö och på det sättet får man inte se vad som verkligen sker ute på fältet (jfr Fagrell

2000: 23; Merriam 1994: 101).

Videokamera är bra när man önskar få en fullständig översikt över vad som sker i klassrum-

met. För att ha nytta av det bör man ha mer än två kameror man kan ställa så det blir en bra

översikt över klassrummet, på eleverna och läraren. Risken med denna metod är att man som

forskare inte kommer ihåg allt vad som hände efteråt när hon/han tittar på videon – exempelvis

det som kan ha hänt innan lektionen (Merriam 1994: 110).

Min roll som observatör var deltagarobservatör. Mestadels iakttog jag samspelet och anteck-

nade, men man kan inte enbart vara observatör utan någon kontakt med de man observerar.

Trots att jag tänkte sitta tyst och studera hoppades jag få småprata lite med läraren och eleverna

för att man kan få en del information utifrån det (jfr Ibid: 106f).

Observationsstrategi

Min observationsstrategi bestod av observation av ett elevpar varje dag, nästa dag tog jag bort

den ena eleven och lade till en ny elev. Detta skulle ske under en tidsperiod av två skolveckor.

Varje dag observerade jag också läraren i samspel med de två utvalda eleverna samt i samspel

med alla elever. Se figur 2.
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Figur 2 Skiss över observationerna. De ovalerna visar samspelet mellan eleverna och de triangelformade vi-
sar samspelet mellan eleverna och läraren. Observera att det är fyra olika lärare som studeras.

Min observation skulle genomföras enligt följande plan – var femte minut skulle jag titta efter

olika förutbestämda händelser. Om någon av dessa inträffade markerades detta genom ett kryss i

ett händelseschema (Bilaga 1). Detta visade sig inte fungera så bra i verkligheten.

Händelserna som jag har valt att titta på är ”påkalla uppmärksamhet”, ”pratar till”, ”respons”,

”intensiv diskussion”, ”tyst, jobbar själv” eftersom de är en del av samspelet.

När döva människor påkallar varandras uppmärksamhet brukar de vanligen beröra den andres

arm, eller så viftar de med handen.

Att påkalla uppmärksamhet, prata till och få respons är det vanligaste skeendet i samspelet –

det vill säga kommunikation med signifikanta symboler. Där ville jag titta på hur ofta någon av de

observerade personerna tog kontakt med en annan medmänniska och även se om de fick någon

respons. Enligt den potentiella utvecklingszonen utvecklas barnet genom att ha fått stöd genom

kommunikation och respons av sin lärare (Mead 1995; Vygotskij 1981, 1999).

Intensiv diskussion kan ske på två olika plan – språk eller ämne. Språket handlar om missför-

stånd mellan två parter som diskuterar på teckenspråk där den ena inte har teckenspråk som för-

sta språk. Är det ämnet de två diskuterar eller bråkar om är det inte något missförstånd mellan

dem. Intensiv diskussion kan även bestå av att man diskuterar, bråkar och missförstår varandra

vilket i slutändan skapar förståelse och man fattar då ett gemensamt beslut eller mål.

På alla ställen där det sker socialt samspel, i detta fall i klassrummet, finns det individer som

föredrar att vara mer overksamma, tysta och arbeta mer för sig själv.

Att sitta tyst och fundera är en annan del av den sociala processen. När man reflekterar

kommunicerar man då med sig själv och kan komma till insikt om saker och ting, det vill säga

utveckla sitt jag. Därefter kan man beblanda sig med omgivningen. Andra orsaker till att någon är

elev

elev

Lelev

elev
elev

elev
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tyst och passiv kan bero på att denne inte blivit stimulerad och uppmuntrad av andra människor i

sin omgivning, det gör att man undrar över hur det påverkar barnets utveckling.

Dessutom ska man tänka på att alla elever är olika och unika – de befinner sig i olika stadier

av sin personliga mognadsprocess och har då olika behov av stöd (jfr Mead 1995).

Att arbeta själv hänger ihop med tränings- och repetitionsprocessen som Vygotskij (1999)

nämner. Det blir intressant att titta efter hur mycket eleverna arbetar för sig själva och hur ofta de

får stöd av lärarna.

För att se om schemat skulle fungera i praktiken testade jag det med hjälp av TV några gånger

innan det blev färdigformulerat. Det fungerade utmärkt att observera människors beteende i

TV:n och pricka i schemat var femte minut.

Etiska aspekter

Dövvärlden är mycket liten vilket innebär att det finns få dövskolor i Sverige som i sin tur inte

har ett stort antal elever jämfört med hörande skolor. Precis som i små samhällen brukar man

känna till allt om alla i dövskolorna. Detta är orsaken till att jag har försvårat identifieringen av de

inblandade genom att inte presentera lärarnas eller elevernas rätta ålder eller kön samt dess exakta

antal i klassrummet. Jag har lovat alla berörda partner att jag ska hålla på integriteten.

Som deltagande observatör kan man lätt få en del obehörig information av de observerade

efter ett tag, då de blivit mera vana vid observatörens närvaro och börjar se denne som en del av

gruppen. Det kan hända att den observerade personen uttrycker sin frustration eller ilska över

något men inte menar att detta ska tas upp i uppsatsen. När man observerar är det sannolikt att

man varseblir interna konflikter i klassrummet och i skolan. Man får ta hänsyn till detta och foku-

sera på uppsatsens syfte.

En forskare kan ställas inför ett moraliskt dilemma – kanske ser hon någon lärare eller elev

behandla en annan elev illa. Man kan även se om någon elev fuskar på prov eller annat. När man

ska blanda sig i och exempelvis meddela läraren fusket, är inte lätt att veta. Läraren kan också

söka stöd hos den andre vuxna personen, i detta fall observatören, eller be denne om att hjälpa

eleverna med någon uppgift (jfr Merriam 1994: 188ff).

Jag valde under observationerna att hålla mig så neutral som möjligt och under rasten när jag

tittade på eleverna kom jag på att om jag skulle få se någon större konflikt kunde jag alltid kalla på

rastvakten. Någon gång under en lektion bad en lärare om min hjälp och jag kände då i detta till-

fälle att det inte passade sig att säga nej, så jag hjälpte till. Det var inte så farligt, däremot mera

roligt tyckte jag. Givetvis blev det komplicerat att observera när man samtidigt hjälpte eleverna.
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Eleverna reagerade inte så mycket på det och de verkade ta det naturligt. De såg mig som en vux-

en person som kunde hjälpa dem liksom lärarna.

Genomförande
Som jag nämnde i Inledningen är jag själv döv och för att kunna studera samspelet i klassrummet

på samma villkor – det vill säga en teckenspråklig miljö – valde jag en klass i grundskolan för

döva och hörselskadade elever.

Brevet (se bilaga 2) som jag skrev skickades till rektor respektive studierektor. Svaret fick jag

via e-post från en klassföreståndare för en lågstadieklass. Därefter hade vi kontakt med varandra

via brev och e-post och hon hjälpte till med bland annat att ge elevernas hemadress så jag skulle

kunna skicka en förfrågan om godkännande till deras föräldrar. I varje kuvert till föräldrarna

fanns det ett brev (se bilaga 3) och ett frankerat svarskuvert samt min adress för att underlätta för

föräldrarna att svara mig. Dock kom jag på för sent att jag glömde lämna plats där föräldrarna

kunde kryssa för ja eller nej. Det visade sig inte ha så stor betydelse – emellertid mindre profes-

sionellt – men föräldrarna skrev sitt svar på en liten lapp, nytt papper eller direkt på det brev jag

skickat.

Mer än hälften av föräldrarna svarade positivt så jag kunde genomföra observationerna. De

barn vars föräldrar inte svarade ingår inte min observationsstudie. En av föräldrarna som svarade

tyckte det var väldigt bra att någon forskar om döva barn i skolan – hon tyckte att det verkligen

behövs.

I klassrummet

Klassen jag observerade bestod av sex elever i lågstadieålder. Hälften av dem var flickor. Jag fick

nöjet att följa med fyra olika lärares undervisning, hälften av dem var hörande. Teckenspråket var

inte deras första språk, men de har arbetat länge på skolan så båda har god träning samt utbild-

ning sig i teckenspråk. De döva lärarna har teckenspråklig bakgrund.

Vid undervisningen i klassrummet satt eleverna i en halvcirkel för att kunna se varandra. De

hade höga bänkar och små stolar framför bänkarna där de brukade sitta vid samlingen. Läraren

satt eller stod framför dem.

"Bordsplaceringen" är och förblir alltid i halvcirkel hos döva eftersom det är naturligt att de

måste kunna se varandra när de tecknar. Hos döva människor i allmänhet (till exempel på fest)

försöker alla sitta i en cirkel.

Jag satt på en liten stol bredvid eleverna som satt på sina stolar framför bänkarna. Där hade

jag mycket bra överblick över vad som skedde. Under undervisningen och när eleverna och lära-
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ren kommunicerade med varandra satt jag tyst. De lärde sig snabbt att jag bara var närvarande så

de, varken läraren eller eleverna vände till mig. Däremot söktes kontakt lite mer och mer när ele-

verna blev medvetna om att jag strax skulle sluta.

Detta var deras klassrum och de tillbringade det mesta tiden där men de vistades också i några

andra klassrum där andra lärare undervisade dem. Ibland dök det upp andra lärare under lektio-

nerna, dessa fungerade som extra resurs vid behov.

Själva observationerna
Insamlingen av observationerna gick i tre faser – start, insamling och avslutning (jfr Merriam

1994: 104ff). Först vistades jag i klassen under två dagar för att få alla möjliga intryck och grepp

om hur det såg ut i verkligheten. Tidigare visste jag ingenting om vad jag kunde förvänta mig.

Efter de två dagarna tog jag en dags paus för att smälta alla nya upplevelser och intryck samt för

reflektion.

De fyra insamlingsdagarna var väldigt intensiva – jag följde med eleverna nästan överallt, även

på några raster. Alla lärare jag mötte mottog mig öppet och positivt. De första dagarna anteckna-

de jag allt möjligt på rasterna. Med tiden visade det sig möjligt att gå ifrån gruppen och sätta mig

bakom dem och anteckna lite. Allt jag antecknade och noterade skrev jag på en gång in i datorn

när jag kom hem.

Avslutning – läraren började tala om för eleverna att jag skulle avsluta mina observationer tre

dagar innan det var dags. Ämnet togs upp lite varje dag. Eleverna fick ett vykort av mig den sista

dagen där jag tackade dem för att jag fått besöka dem. Den sista dagen antecknade jag inte lika

mycket i elevernas närvaro utan var mer tillsammans med dem på ett avslutande sätt.

Bemötandet

Mottagandet har varit väldigt positivt, både av lärarna och eleverna. Jag upplevde det mycket po-

sitivt att få vistas i en teckenspråklig miljö. Den första dagen presenterade jag mig för eleverna

och isen bröts så snart jag nämnde att jag var döv. Dagen flöt fint och alla var på gott humör,

vilket gjorde att allt upplevdes helt perfekt och glatt. Kanske berodde det på att de var lite ovana

med mig som främmande så de lyfte fram sina bästa sidor, men å andra sidan kan det vara helt

enkelt att alla är glada och pigga efter ett lov.

Det var bara en lärare som visste att jag skulle komma så jag fick informera de övriga lärarna

på plats. De reagerade positivt när jag hade berättat vad jag skulle vilja göra och fick deras tillåtel-

se att observera dem med eleverna. Flera av dem berättade gärna om sig själv, bland annat om sin
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utbildningsbakgrund och hur de undervisar. Ingen av lärarna jag observerade visade tecken på att

de kände sig besvärade av mig.

De flesta lärare på skolan som jag stötte på under lunchen eller på rasterna antog spontant att

jag var där som praktikant – en trodde att jag arbetade som rastvakt – så jag fick berätta flera

gånger varför jag befann mig på skolan.

Eleverna accepterade min närvaro på en gång. De lärde sig snabbt att jag bara skulle observe-

ra dem, så de vände sig inte till mig när de ville fråga något om skolarbetet, men det hände att de

bad mig om hjälp eftersom de såg mig som vuxen, exempelvis med att fixa pennvässaren som var

trasig. Några av dem var nyfikna på mig och frågade ibland vad jag gjorde när jag satt och an-

tecknade. Jag sa alltid som det var – att jag tittade på dem och skrev ner det. Redan första dagen

mitt i all uppståndelsen när de lekte med varandra rusade en flicka fram till mig och kramade mig.

Jag blev häpen och glad – lite förvirrad blev jag också på tanke på min forskarroll, men insåg ock-

så att man inte kan vara helt avhållsam om man är deltagarobservatör. Eleverna fick komma fram

till mig om de ville men jag försökte undvika att själv ta kontakt med dem mer än nödvändigt.

En dag fick jag berätta om mig själv för eleverna och hur det var när jag gick i skolan. Jag

visade mitt gamla klassfoto och de tyckte det var spännande och roligt. Först höll jag upp fotot så

alla kunde se, men då bad en elev mig att jag istället kunde komma fram och visa fotot för var

och en – så jag gjorde det. De studerade bilden noga och försökte hitta mig. Därefter visade jag

en gammal teckning jag ritat och skrivit bredvid med min krokiga stil. Eleverna lade märke till det

på en gång och blev glada: ”Du hade också svårt att skriva när du var liten.” Jag höll med och

berättade att jag hade tränat mycket och att det är viktigt att kunna läsa och skriva.

Jag var och är medveten om att min blotta närvaro påverkade både lärarna och eleverna efter-

som jag inte var osynlig. Men jag försökte hålla mig till observatörsrollen så mycket som möjligt.

Att observera

Den första dagen kom jag överens med läraren om att vara lite försiktig med att anteckna precis

framför elevernas ögon eftersom det kunde vara störande och avledande för dem. Då insåg jag

att det inte skulle bli som jag hade föreställt mig innan och fick lägga undan schemat.

Jag reflekterade därför mycket över en lämplig lösning över hur jag skulle arbeta eftersom det

inte gick precis som jag hade planerat, det vill säga med schemat.  Jag beslöt mig att fortsätta med

att fokusera på två elever i taget och anteckna så gott jag kunde på rasterna etc. Under kommande

observationsdagar testade jag fram lite olika alternativ – jag hade formulerat en ny blankett som

skulle ersätta schemat (Se bilaga 4). Men jag fann strax att jag kände mig alltför bunden till den

vilket störde mitt minne när jag försökte fylla i den på rasterna, eftersom jag fastnade lätt vid frå-
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gorna så jag glömde bort vad jag memorerat. Efter hand bestämde jag mig att anteckna när det

passade i mitt lilla anteckningsblock och dessutom gick det successivt att anteckna mitt framför

eleverna vilket innebar att jag kunde gå ut på några raster och observera eleverna. Enstaka gånger

fick jag tillfälle att använda mitt schema – såsom efter att ha frågat läraren om jag kunde sätta mig

på en av elevernas bänkar när de alla satt framför bänkarna på de små stolarna. Vi kom överens

om att pröva med det och att jag skulle sluta med det om det var alltför avledande för några ny-

fikna elever. Det gick alldeles utmärkt, fast jag kunde inte se den elev jag satt bakom så bra. Med

schemat fann jag att det inte gick så bra att observera var femte minut utan jag noterade istället

ner så fort jag såg något intressant och tyckte att det hade relevans till uppsatsen. Hela samspelet i

klassrummet är så dynamiskt att man inte kunde förutse saker och genomföra observation med

bestämda tidsintervaller.

Strax skapade jag en struktur av sättet att observera och vande mig vid att memorera, när det

behövdes, mera fokuserat på bara två elever och struntade i övriga för dagen. Vanligtvis gick det

till så att jag satt med eleverna när det var samling och memorerade. När eleverna skulle arbeta

för sig själva kunde jag sätta mig vid ett litet bord, som stod bakom bänkarna, och anteckna trots

att det var lite komplicerat eftersom de satt med ryggen mot mig. Var det undervisning i något

annat ämne kunde jag ibland sitta avsides och anteckna utan att störa så mycket. Det varierade

mycket beroende på situationen i klassrummet.

Bearbetning av insamlade data
När alla observationerna var inskrivna i datorn skrev jag ut dem och klippte dem i små lappar, det

vill säga varje lapp innehöll cirka ett stycke. Jag tog en lapp och la den på en kommande kategori,

därefter tog jag en till och la den där det passade, fanns det inte någonstans lappen passade blev

den en ny kategori. Detta fortsatte jag tills alla lapparna var sorterade – det blev 18 kategorier (Se

bilaga 5).

Jag tittade igenom kategorierna med hjälp av teorierna och sökte efter samman-

hang/skillnader i de olika kategorierna och komprimerade dem till sex kategorier efter att ha både

slagit ihop några kategorier och tagit bort fem kategorier, varav tre tillhörde metodavsnittet. De

två andra som jag valde bort var Eleverna ”grupperar sig” och Blandat/övrigt eftersom de inte hade

relevans i denna uppsats. De övriga kan på bilaga 6 ses hur de är fördelade.

I Lärare och elever lyfts samspelet mellan lärare och eleverna i undervisningssituation fram och

bland annat finns Vygotskijs resonemang om den potentiella utvecklingszonen, Meads signifi-

kanta symboler samt Bernsteins språkliga koder i baktankarna. Kapitlet innefattar också konflikt

och konfliktlösning samt tvåspråkighet eftersom de är en stor del av samspelet i klassrummet.
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Samspel mellan eleverna placeras i Elever emellan där det kretsar runt elevernas benägenhet att

följa regler samt kommunikation mellan både eleverna och sig själva. Slutligen presenteras rela-

tioner mellan flickor och pojkar, för det visade sig att det fanns skillnader. Kapitlet bygger också

på teorierna såsom Vygotskijs inre tankar och leken som Mead resonerade om.

SAMSPEL I KLASSRUMMET

Stämningen i klassrummet var fin och relationerna mellan lärarna4 och eleverna var goda och

eleverna hade förtroende för lärarna. Det som skiljer de fyra lärarna åt är kompetensen i tecken-

språk och dövkultur. De döva lärarna som har teckenspråk som sitt modersmål tecknar mer

mjukt och helt på teckenspråk medan de hörande lärarna tecknar bra trots en del svenskpåverkan.

Eleverna var livliga och villiga att lära sig. All kommunikation skedde på teckenspråk, vare sig

om det var hörande eller döv lärare. Lärarna och eleverna förstod varandra bra när de kommuni-

cerade med varandra på teckenspråk. Lärarna hade i stort sett bra koll över eleverna trots deras

ivriga tumult. Som i alla andra klassrum och ute i livet förekom det också konflikter och missför-

stånd mellan lärarna och eleverna samt eleverna emellan. Dagarna flöt på med glada och förarga-

de miner.

Lärare och elever
Hälften av eleverna var aktiva individer i klassrummet medan den andra hälften var mer eller

mindre passiva. Det var ofta de aktiva eleverna, vars bakgrund var teckenspråklig hemmiljö, som

ville säga något, svara på frågorna och diskutera med läraren och sina klasskamrater. De övriga

satt lite mer tysta och lyssnade eller tittade på de andra. Visst hände det ibland att de sa något

men vanligtvis tog de aktiva eleverna över – lärarna brukade försöka vara noga med att tysta ner

de aktiva för att locka den ”passive” eleven att tillföra något. Däremot var det annorlunda på

rasterna, då var alla lika aktiva och lekte ivrigt.

När läraren hade påkallat elevernas uppmärksamhet genom att vifta med armarna, stampa i

golvet eller blinka med taklampan så elverna uppmärksammade blinkingarna, introducerade den-

ne oftast vad de skulle göra denna lektion och därefter genomförde de ofta några matematiska

eller svenska övningar innan de satte igång arbetet. Det gick ofta till så att lärarna visade olika

                                                          
4 Skriver jag en lärare eller lärarna utan att beteckna om de är döva eller hörande menar jag att det är någon av lärarna
jag observerade och markerar inte förrän det är någon relevant.
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skyltar med exempelvis ord som eleverna skulle teckna vad det betydde eller tvärtom då läraren

tecknade ett ord och eleverna fick bokstavera ordet.

Ville någon elev säga eller berätta något fick den stiga fram till lärarens position och läraren

satte sig då på elevens lilla stol. Eleven berättade antingen stående eller sittande på lärarens stol

för alla. Det hände att eleven började berätta för alla men det slutade med att denne bara tittade

på läraren. Ibland kunde det vara lite komplicerat om det var någon elev som satt på yttre sidan

av halvcirkeln – eleven kunde då vända ryggen mot andra elever som satt på andra sidan av yttre

halvcirkeln, eftersom denne fokuserade på att berätta för läraren.

Elever som stod framför alla elever och läraren för att berätta blev ofta påverkad av sin

publiks reaktioner och ibland ändrade han/hon sin berättelse beroende på responsen denne fått.

En elev berättade att han brukade döda flugor som var stora och alla uppvisade en grimas som

betydde att det var äckligt. Han började tveka när han såg deras reaktioner och ändrade sig då och

förklarade att han inte dödade flugorna utan bara gjorde dem sjuka genom att rycka av deras ben.

Läraren stönade då och sa till honom att man inte kunde göra så men han svarade att han bara

gjorde dem sjuka. Han förstod inte varför läraren och några elever blev ännu mer upprörda.

 När eleverna hade fått sina instruktioner satte de sig vid sina bänkar och började arbeta själv-

ständigt. Lärarna cirkulerade och hjälpte till där det behövdes. Eleverna räckte oftast upp armen

och väntade lugnt på lärarna, ibland tog de på deras arm eller viftade när lärarna tittade åt deras

håll.

Ibland delades eleverna i två grupper och den ena fick gå till ett mindre grupprum med en

lärare medan den andra stannade kvar i klassrummet med en annan lärare. Grupperna var delade

efter elevernas kunskapsnivå och där fick de möjlighet till undervisning på samma nivå. I grupp-

rummet diskuterade de bland annat nya ord och dess betydelse. I den ena gruppen gick

genomgången av olika begrepp fortare i jämförelse med den andra gruppen där läraren fick ägna

sig mer tid åt att förklara olika begrepp för eleverna.

Gällande intressen brukade läraren anknyta saker från det verkliga livet med skolarbetet, ex-

empelvis årstider och högtider.

Att väcka elevernas intresse var inte speciellt svårt för läraren eftersom de är av sig själva ny-

fikna och intresserade. Läraren kunde till exempel visa en bild på blomman de planterat och se-

dan själva blomman för att visa att något hade hänt. Eleverna blev imponerade och diskuterade

med varandra hur det kunde ske. På det sättet som läraren genom att visa saker för eleverna var

ett sätt att ta kontakt med dem och väcka deras intresse.
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Vid repetitionen av bland annat svenska ord eller matematiska ord tyckte de aktiva eleverna

det var roligt och tävlade lite med varandra, medan de mindre aktiva eleverna ofta stönade när de

fick veta att det var dags för genomgång av olika ord igen.

Lektionen avslutades vanligtvis med samling och lite repetition, av till exempel matematiska

övningar eller svenska ord. Eleverna tyckte det var roligt och det hände att de tävlade lite med

varandra om vem som kunde bäst.

Det syntes att eleverna trivdes bra i klassrummet och det hände några gånger att några elever

blev förvånade och besvikna över att skoldagen var slut.

Konflikt och konfliktlösning

De konflikter som uppstod i klassrummet var ofta mellan eleverna så lärarna fick ingripa och

hjälpa dem att lösa problemet. Det hände ibland att eleverna kom in i klassrummet upprörda

efter att ha lekt Tjuv och polis. Deras konflikt handlade ofta om vem som hade fuskat i leken

eller om någon inte fick vara med. Trots att tvisterna upplevdes allvarliga och tråkiga av eleverna

lärde de sig att man kunde lösa konflikter genom kommunikation under lärarens handledning.

Läraren brukade fråga de berörda parterna vad som hade hänt och de fick var för sig berätta sin

version, därefter fick läraren bland annat förklara reglerna och slutligen fick eleverna be varandra

om ursäkt. Läraren brukade också passa på att ta upp gamla konflikter för att visa eleverna att de

själv hade gjort fel tidigare och borde ta lärdom av det.

Mellan lärarna och eleverna skedde det andra sorters konflikter såsom språkliga missar och

hur det utvecklade var beroende av situationen.

En elev bokstaverade T-I-S-D-A-G men fick en nekande svar av läraren som trodde att han

sa torsdag. Pojken blev upprörd och upprepade några gånger det han sa – fast läraren inte just då

tittade på honom. När läraren vände sig åt hans håll och såg att han tecknade tisdag instämde hon

och pojken blev nöjd

Det skedde också några så kallade konflikter gentemot elevens kunskap utan lärarnas och

elevernas vetskap – speciellt mellan de hörande lärarna och de döva eleverna. Det vanligaste var

när eleverna bokstaverade och missade någon bokstav men lärarna uppfattade det inte och svara-

de att det var rätt. Vid ett tillfälle skulle en elev bokstavera T-R-E-D-J-E men hon bokstaverade

T-R-E-D-E och läraren svarade att det var rätt. Däremot reagerade inte de andra eleverna och

den döva läraren som var närvarande.

Man ska tänka på att det kan vara svårt att avläsa en bokstaverande hand när man inte har

teckenspråk som första språk och att det är mänskligt att missa något.
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Vid genomgång av datum fick den elev som var klassvakt svara på lärarens frågor - eleven

tecknade datumet men läraren missade dock det så eleven tvekade lite innan hon upprepade det.

Då såg läraren det och sa att det var rätt.

Det var inte bara lärarna som gjorde misstag eller fel – även eleverna kunde missförstå saker

och ting. En elev sa vid ett tillfälle att hon skulle berätta om en lördag men fick en helt annan

respons av läraren som sökte anknyta den dagen med ämnet de diskuterade tidigare, men eleven

förstod inte sambandet och såg lite bestört ut och upprepade bestämt att hon skulle berätta om

lördagen.

Tvåspråkighet

Undervisningen i klassrummet präglades av växelspelet mellan svenskan och teckenspråket i

samma kommunikationssituation.

Alla i klassrummet kommunicerade alltid på teckenspråk fastän några av de hörselskadade

eleverna använde rösten samtidigt som de tecknade. Läraren brukade säga till dem att stänga av

rösten eftersom det blir fel att blanda ihop två språk samtidigt och att det blir orättvist mot andra

som inte hör.

I själva kommunikationssituationen både mellan lärare och elever och eleverna emellan teck-

nar de på teckenspråk. Under undervisningen tar läraren ofta upp svenska genom att be eleverna

att bokstavera det de tecknar eller att de tecknar det hon bokstaverar. Läraren kunde också be

eleverna att skriva på tavlan.

Läraren och eleverna diskuterade vad som behövdes för att få blomman att växa. En elev

räckte upp armen och tecknade "Vatten." Läraren bad honom att stiga fram och skriva det. Han

skrev det. Därefter frågade läraren hur man skulle skriva "blad." Hon tecknade nämligen "blad."

En annan elev räckte upp armen och fick stiga fram och skriva det. Läraren visade bilder där hon

hade fotograferat blomman före och efter och frågade eleverna vad de skulle skriva i boken. En

elev tecknade "tecknad svenska", det vill säga hon använde tecken som följde de svenska orden

och svensk ordföljd: "Blomman har växt."

Eleverna fick läsa och teckna i kör vad som stod på svarta tavlan: "Vi ska skriva." En elev

råkade teckna "Vi ska ha skriva." En annan elev bredvid henne påpekade det och visade hur man

skulle teckna rätt.

Ibland fick eleverna läsa en svensk mening som de hade skrivit i sin bok och träna på att

översätta det till teckenspråk. En elev strålade av stolthet över att hon kunde och ville upprepade

gånger visa det för den döva läraren.

Varje dag fick klassvakten stiga fram och gå igenom bland annat datum och namnsdag.
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Läraren frågade klassvakten vilken dag det var och hon/han fick bokstavera det, liksom svaret på

frågan om vilken månad det var. Därefter fick eleven fundera ut vilket datum det var och teckna

det. Hon/han läste sedan vilka som hade namnsdag - bokstaverade det till läraren så hon kunde

skriva namnen bokstav för bokstav på svarta tavlan.

Vid ett tillfälle diskuterade en döv och en hörande lärare med varandra om EN och ETT.

Den döva läraren påpekade att det var viktigt när man undervisar svenska att man skulle boksta-

vera EN och ETT eftersom de hade samma tecken på teckenspråk. Hon föreslog också att man

kunde fråga eleven om det skulle vara en eller ett när eleven tecknade. Den hörande läraren rea-

gerade positivt och tyckte det var viktigt att träna det med eleverna.

Elever emellan
Eleverna utgjorde en fin och stark gemenskap – stötte de på något hot slog de sig samman ag-

gressivt och gick till motattack. De var mycket dynamiska så allt kunde hända.

Konfliktmässigt var eleverna riktiga paragrafryttare och kontrollerade verkligen varandra och

även läraren – det var en katastrof om någon bröt mot reglerna. Så fort de uppfattade att något

var fel anklagade de den personen intensivt: ”Fusk, fusk!”

Som ovan nämnts kunde eleverna explodera om någon av dem fuskade i leken Tjuv och po-

lis, så läraren var tvungen att hjälpa till innan de kunde börja med undervisningen. Eleverna blev

snabbt vänner igen och ibland kramade de varandra för att visa att allt var bra – speciellt flickor-

na.

När läraren förhörde eleverna kunde det hända att om en elev inte kunde svara, tittade

han/hon snabbt på någon annan elev bakom läraren och fick svar från denne och kunde sedan

svara läraren. Läraren märkte inte det men när svaret var fel beskyllde eleven den andra eleven

och därmed blev eleven själv avslöjad.

Eleverna tolererade att man kunde fuska gentemot läraren och i prov men inte mot varandra.

Men ibland skvallrade de för läraren att någon fuskade. De var rätt ombytliga – ibland fick man

fuska och ibland inte.

Kommunikation

Eleverna använde lite mer förkortad kommunikation när de tecknade till varandra –  de tecknade

snabbt på teckenspråk och spelade lite mer teater och lekte med tecken. De diskuterade inte om

skolan utan mer om privata saker såsom lek, ishockey eller Pokémon. Om de var arga tecknade

de ännu mer förkortat och var lite otydliga.
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Det var ganska vanligt att eleverna kommunicerade med sig själv när de läste för sig själv. En

elev tecknade det han hade skrivit i sin bok. Han hade skrivit något lite fel så han bokstaverade

med handen och tittade på ordet samtidigt och fann att han hade skrivit fel. Därefter suddade

han och skrev rätt.

En annan elev som skulle skriva av en mening från papper till dator tecknade och bokstave-

rade det hon läste på pappret och sedan skrev hon det i datorn. Därefter tecknade hon igen från

datorn för att se om hon hade skrivit rätt.

De imiterade varandra ganska mycket – exempelvis vid en frågetävling sa en elev: ”Jag vet, jag

vet!” och strax började alla teckna det ivrigt och glatt. När de blev tillfrågade kunde de dock inte

svara. Men det gjorde inte så mycket – de var så glada och fortsatte teckna ”Jag vet, jag vet!”

Flickor och pojkar

I klassrummet satt flickorna och pojkarna bredvid varandra och de pratade spontant med den

person som satt närmast, det vill säga det andra könet. Ibland pratade exempelvis en pojke

tvärsöver med en annan pojke. Under själva undervisningen verkade eleverna inte bry sig så

mycket gällande kön – men när det handlade om att dela upp sig eller leka började speciellt poj-

karna tävla mot flickorna.

Flickorna kramades gärna och hoppade hand i hand, eller höll varandra om axlarna när de

gick två och två. Var det någon seger så kramades de alla tillsammans och hoppade runt medan

de höll om varandra. Pojkarna gjorde det däremot inte lika ofta, ibland hände det ett kort ögon-

blick liksom flickorna när de hade vunnit något.

Ibland var det spänningar mellan flickorna och pojkarna – såsom när en flicka först valde bara

sina flickkamrater och slutligen pojkarna då jublade flickorna medan pojkarna höll om varandra

och surade. Andra sorters konflikter bestod ofta av att flickorna (som absolut måste vara två och

två) lämnade någon utanför. De växlade hela tiden kompisar så de gjorde alla varandra illa på det

viset.

Eleverna var alltid ute på rasterna oavsett väder och lekte ofta Tjuv och polis. Det var den

enda gången de lekte tillsammans – annars lekte flickorna och pojkarna var för sig. Flickorna

brukade ofta hoppa runt hand i hand medan pojkarna utövade någon sport.

När flickorna och pojkarna lekte tillsammans var det ofta flickorna som var tjuvar samtidigt

som pojkarna var poliser. De lekte snällt – sprang runt och de tillfångatagna flickorna fick ställas i

”fängelset.” Flickorna försökte inte rymma utan väntade snällt tills de blev släppta. Ibland kunde

leken gå överstyr – någon kunde ta det för hårt vilket ledde till bråk.
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ANALYS OCH DISKUSSION

Observationerna har fungerat mycket bra om man bortser från de komplikationer som uppstod

under observationerna. För att övervinna komplikationerna skulle det ha varit bra med extra tid

då man kunde formulerat en mer strukturerad observation. Åtta dagar är egentligen lite för lite.

Användandet av videokamera skulle också ha gjort större nytta, speciellt med tanke på att titta

djupare på de signifikanta symbolerna och på hur varje enskild elev uppförde sig gentemot andra.

Eleverna var mycket dynamiska och gjorde flera olika saker på kort tid.

Resultatet från observationerna och teorierna anknyts nedan och därefter ger jag en slutsats.

Uppsatsen avslutas med mina reflektioner.

Samspel och utveckling
Samspelets betydelse för elevernas utveckling syntes mest genom kommunikation via teckenspråk

och signifikanta symboler mellan lärare och elever samt eleverna emellan. Kommunikationen

utgjorde den största delen av samspelet i klassrummet. Mycket av det som hände i klassrummet

kretsade runt kommunikation och tvåspråkighet. Kommunikationen eleverna emellan och mellan

elever och både hörande och döva lärare fungerade i stort sett bra, sett till att de hörande lärarna

hade teckenspråk som minst andra språk.

Vygotskijs talspråk kan också överföras till teckenspråk eftersom det är dövas kommunika-

tionsspråk. När eleverna kommunicerade med hörande lärare tecknade de först i sin egen takt

men om läraren inte förstod upprepade de sig tydligare och saktare. Skulle det vara så att det var

någon av deras döva kamrater som inte förstod upprepade de det snabbt. Till synes anpassade de

döva eleverna sig mer till hörande lärare och tecknade tydligare om det behövdes, än till en döv

lärare, men när eleverna tecknade till varandra använde de ännu mer förkortat ”tal”. De lekte

gärna med tecken och spelade lite teater också. De unga döva eleverna har lärt sig att anpassa sig

till de hörande vuxna som inte har teckenspråk som första språk.

Risken finns att en elev kan förlora sitt intresse för att lära och utveckla sig om den skulle

omges av lärare som inte behärskar teckenspråk så väl och en hemmiljö där teckenspråket inte

används. Detta kan jämföras med en person från ett annat land som undervisar genom att prata

svenska blandat med sitt modersmål, exempelvis spanska, där modersmålet bryter igenom i

svenskan.

Mead, Vygotskij och Bernstein betonade att det sociala samspelet är viktigt för barnets ut-

veckling på alla plan. Samspel mellan några elever och lärare förflöt fint och de diskuterade

mycket med varandra. Eleverna förstod ofta snabbt vad läraren menade när han/hon nämnde
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någon anvisning. De eleverna var mer utvecklade både kunskapsmässigt och mognadsmässigt.

Det märktes då det var de som var aktiva och gärna ville vara med i diskussionerna och visa hur

mycket de kunde. Det visade sig att dessa elever hade tillgång till teckenspråkskommunikation

därhemma.

De mindre aktiva eleverna var inte lika mycket utvecklade som de aktiva eleverna varken kun-

skapsmässigt eller mognadsmässigt. Det kan bero på att de aktiva har en annan bakgrund i jämfö-

relse med de mindre aktiva, det vill säga teckenspråklig hemmiljö, vilket har gett dem ett för-

språng i samspelet och fungerar därför bra med lärarna och sina klasskamrater. I det

sammanhanget kan det vara svårare för de mindre aktiva att hänga med i samspelet i klassrummet

om man inte är på samma nivå som de andra. Detta kan resultera i att de mindre aktiva halkar

efter kunskapsmässigt (jfr Heiling 1993).

Nästan alla elever visade sig vara i begynnelse av fasen inre tal, som Vygotskij resonerar om,

där de samtalar med sig själv när de läser – de tecknar eller bokstaverar det de läser eller räknar –

precis som hörande elever gör när de ljudar högt för sig själv när de lär sig läsa och räkna.

Ibland fick läraren lugna ner de aktiva eleverna för att hon/han ville låta den mindre aktiva

eleven vara med och få reflektera över ämnet de diskuterade. Läraren lyssnade på eleven och be-

fallde några andra elever att vara tysta när denne elev sakta kom på saker och berättade. På det

sättet främjar läraren denne elevs utveckling eftersom denne får chans att reflektera och uttrycka

sig vilket Vygotskij betonar hur viktig den sociala kommunikationen är för elevens utveckling av

sitt tänkande.

Läraren undervisar eleverna genom dialog. Han/hon presenterar en ny sak eller visar några

nya ord på svarta tavlan som alla därefter går igenom. Alla elever får kommentera och fråga om

de vill.

Eleverna kan sägas finnas i en potentiell utvecklingszon både när de arbetar i små grupper

och individuellt. Vid båda arbetssätten får eleverna bearbeta nya begrepp och diskutera med

läraren. Vid genomgången (i små grupper) av olika begrepp tränade de också att använda dem

tills de förstod vad de innebar, om tiden tillät det. När eleverna arbetade individuellt brukade

läraren gå runt och hjälpa till där det behövdes. Hur mycket hjälp varje elev behövde kunde

variera mellan att läraren bara behövde nämna några ord så visste eleven precis vad denne

menade, till längre förklaringar för enstaka elever. Det hände att några elever satt länge och

väntade på sin tur att fråga läraren om hjälp.

Eleverna lärde också av varandra genom samspelet i leken och även under lektionerna. De

kontrollerade ofta varandra och såg till att allt gick rätt till. Om någon skulle göra fel påpekade en
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annan elev detta. Den som gjorde fel kunde antingen reagera surt eller tacksamt, men oavsett

reaktion så lärde eleven sig något nytt.

De mest signifikanta symbolerna jag fann var när någon påkallade uppmärksamhet genom att

exempelvis stampa i golvet och vifta med armarna för att skapa kontakt. Andra symboler uppstod

under kommunikationssituationer med ansiktsrörelser och handrörelser, som kan väcka stimulus

och respons individer emellan.

Hörande och döva lärare påkallade elevernas uppmärksamhet på olika sätt – de hörande lä-

rarna rörde sig och viftade lite mer försiktigt i jämförelse med de döva lärarna, som viftade och

stampade bestämt i golvet eller blinkade med taklamporna. Eleverna visade gensvar till alla lärare

genom att visa att de lyssnade på dem, genom att till exempel svara eller säga något med tecken.

Ett annat tydligt exempel på de signifikanta symbolerna var hur samspelet mellan en elev och

övriga i klassrummet kunde gå till när han berättade om hur han dödade flugor. Han märkte

snabbt lärarens och sina kamraters reaktion och uppfattade det som om att han hade varit stygg

så han ändrade sin version och sade att han bara gjorde flugan sjuk genom att rycka ut benen.

Flera stönade och reagerade ännu mer men den lilla pojken förstod inte vad som var fel och upp-

repade att han bara gjorde flugan sjuk.

Undervisningen kretsade mycket kring tvåspråkighet. Lärarna har ett stort ansvar att arbeta

med elevernas tvåspråkighet, för eleverna måste klara av det för att kunna klara sig senare i livet.

Även föräldrarna spelar en stor roll i att träna elevernas tvåspråkighet. Alla sociala miljöer elever-

na befinner sig i påverkar deras utveckling.

Det syntes att några elever hade fått grepp om sin tvåspråkighet, speciellt de aktiva eleverna.

En elev var stolt över att hon kunde teckna den svenska meningen på teckenspråk. Det är vad det

handlar om, eleverna måste först få insikt om sin tvåspråkighet för att sedan kunna utveckla dessa

två språk – teckenspråk och svenska.

Några språkliga missar uppstod mellan lärare och elever, speciellt när de hörande lärarna upp-

fattade något annat än vad eleverna tecknade och gav fel svar tillbaka. Eleverna reagerade olika,

några accepterade svaret utan någon reaktion medan andra reagerade och protesterade. De hö-

rande lärarna var lyhörda om någon elev protesterade eller om en döv lärare fanns med som på-

pekade händelsen.

Eleverna som själva reagerade var självständiga, reflekterande individer och tar troligtvis inte

lika mycket skada som de andra eleverna som bara lyssnar och accepterar allt som sägs. De re-

flekterande eleverna ingår då i samspelet och genom kommunikation med lärarna utvecklas de

och lär sig ännu mer medan de passiva eleverna mer satt och lyssnade.



33

Slutsatser
Den slutsats jag kommit fram till är att det inte syntes stora skillnader mellan elevernas samspel

med en döv respektive en hörande lärare i undervisningssituationen. Det som skiljde dem åt var

att de döva eleverna och de döva lärarna hade gemensamt modersmål och kultur. En elev var

stolt över att hon kunde teckenspråk vände sig speciellt till den döva läraren som om hon på nå-

got sätt sökte bekräftelse av den döva läraren. Det intressanta var att eleven vände sig just till den

döva läraren trots att det fanns en hörande lärare i klassrummet som höll på att undervisa elever-

na. De hade en gemensam nämnare – dövhet. Det är viktigt att döva barn ska omges med både

hörande teckenspråkigskunniga och döva lärare, eftersom de får då se olika aspekter av vad som

finns och kan identifiera sig med någon döv eller hörselskadad lärare.

Det visade sig i samspelet mellan eleverna emellan och till lärarna, att eleverna kommunicera-

de på olika sätt med sina döva kamrater, till hörande lärare och till döv lärare. Eleverna anpassade

sig till situationen – till exempel om en hörande lärare visade att han/hon inte förstod eleven – så

tecknade eleven långsammare och tydligare. Eleverna kommunicerade också med sig själva sam-

tidigt som de läste.

Den tredje slutsats jag kommit fram till är att samspelet mellan eleverna och lärarna varierade

- beroende på vilken grupp elever tillhörde kunskapsmässigt. De aktiva eleverna klarade samspe-

let lättare både med lärarna och med eleverna.

En slutsats jag kom fram till i min observation är att tvåspråkigheten satte sin prägel på un-

dervisningen och samspelet mellan lärare och elever. Ständigt fick eleverna träna på att skilja på

teckenspråk, som är kommunikationsspråk, och skriftlig svenska. Det är viktigt att de blir med-

vetna om sin tvåspråkighet och förstår vad det innebär för att kunna utvecklas vidare och bland

annat kunna för att studera vidare.

� Samspelets konsekvenser för döva elevers inlärning är genom att kunna kommunicera och få

nya begrepp förklarad på sitt eget språk, teckenspråk, kan eleverna utveckla sig både som männi-

ska och kunskapsmässigt. Döva elever får i sin tur möjlighet att vidareutbilda sig på både gymna-

sie- och högskolenivå.

� Det visade sig att det fanns könsmässiga skillnader i samspelet mellan eleverna. Flickorna och

pojkarna höll för det mesta ihop under lektionerna, men ibland började de spontant tävla mot

varandra. På rasterna lekte de bara tillsammans när det var Tjuv och Polis annars lekte flickorna

och pojkarna var för sig. Oavsett könen kontrollerade de varandra mycket och såg till att ingen

bröt mot reglerna.
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Reflektioner
Under observationen fick jag precis som jag hoppats på, värdefull och spontan information vid

sidan om själva observationen av lärarna och eleverna. Givetvis frågade jag dem också ibland och

brukade få nyttig information.

Jag vill påpeka att det inte bara är de hörande lärarna, som inte har teckenspråk som första

språk, som gör missar gällande handalfabet utan det är väldig många hörande, såsom föräldrar,

och även döva som gör det.

Ibland hade till och med jag, som är döv, svårt att avläsa eleverna när de tecknade ivrigt eller

var lite röriga, så jag är imponerad av lärarna som kunde hantera situationen. Det handlar också

mycket om att ha arbetat länge med samma elever så man lär känna deras sätt att teckna.

� Några av eleverna sökte tydligt efter någon döv person att identifiera sig med. Detta upplevde

jag när någon elev kom fram till mig under observationsveckorna och frågade mig om jag tyckte

det var svårt att skriva när jag var liten. Det kan verka vara en bagatellartad fråga men för elever-

na är det viktigt – kanske behövde de få identifiera sig med någon vuxen döv person. Många av

eleverna på skolan har inte döva släktingar där hemma, vilket innebär att det för många kan vara

så att skolan är det enda tillfället att få träffa döva vuxna på.

� Förslag till vidare forskning är att man kan studera elevernas utveckling i samband med deras

hemmiljö och jämföra de som kommer från en teckenspråklig miljö och de från en icke tecken-

språklig miljö. Det skulle vara en intressant aspekt att titta på hos döva barn om hur det går för

eleverna när de ständigt pendlar, både socialt och kulturellt, mellan den hörande och döva värl-

den. Den hörande världen kan bestå av barnets hemmiljö och den hörande läraren medan den

döva världen omfattar dövskolan där allt sker på dövas villkor och döva lärare. Det finns även

några döva barn som kommer från en döv hemmiljö.

� Eleverna – som i mitt arbete är yngre – har redan lärt sig samhällets syn på könsroller och att

uppföra sig efter det. Det skulle också vara intressant att studera mer på djupet kring relationerna

mellan flickor och pojkar.
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BILAGOR

Bilaga 1 - schema



Bilaga 1 – Schema

DAG 1 Påkalla
uppmärksamhet

Pratar till Respons Intensiv diskussion Tyst
(kollar, lyssnar,

tänker)

Jobbar själv

F1!!!!P1

F1!!!!L

F1!!!!övriga

F1!!!!alla

LEKTION:
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Bilaga 2 – Brev till grundskolan

Till rektor respektive till studierektor
Grundskolan
Adress

Datum

ANGÅENDE: C-UPPSATS

Hej!

Jag studerar nu pedagogik 41-60 poäng på Pedagogiska institutionen i Lund. Som examensarbete
för denna kurs ska vi studenter göra en C-uppsats.

Mitt syfte med uppsatsen är att skriva om döva elevers samspel eleverna emellan samt mellan
eleverna och lärarna. Vidare tänker jag titta på hur det påverkar de döva elevernas utveckling och
inlärning.

Härmed undrar jag om en klass och lärarna är villiga att ta emot mig. Det ska helst vara en klass
med flera elever. Jag skulle vilja kunna både göra observerationer och intervjua några lärare och
elever. Observationen kommer att bestå av att jag följer den klass till olika lektion exempelvis
svenska, gymnastik och slöjd.

Om ni har möjlighet att ta emot mig vill jag passa på att tala om att mitt andra steg är att kontakta
föräldrarna och informera dem.

Tidsperioden är nämligen 14 dagar och kan ske mellan veckorna X-Y. Varför det är just dessa

veckor beror på kursens schema.

Ni kan antigen svara via brev: (adress), eller via mail: XXXXX@XXXXX

Med vänliga hälsningar

Elna Wintzell
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Bilaga 3 – Brev till föräldrarna

Till föräldrarna med barn i klass X.
Grundskolan
Adress

Datum

ANGÅENDE: C-UPPSATS

Hej!

Jag studerar nu pedagogik 41-60 poäng på Pedagogiska institutionen i Lund. Som examensarbete
för denna kurs ska vi studenter göra en C-uppsats.

Mitt syfte med uppsatsen är att skriva om döva elevers samspel eleverna emellan samt mellan
eleverna och lärarna. Vidare tänker jag titta på hur det påverkar de döva elevernas utveckling och
inlärning.

(Läraren) har sagt att det går utmärkt att jag besöker hennes klass och nu vill jag också ha ert
godkännande.

Jag tänker göra både observerationer och intervjua några lärare. Observationen kommer att bestå
av att jag följer (lärarens) klass till olika lektioner.

Tidsperioden är 14 dagar och kan ske någon gång mellan veckorna X-Y efter överenskommelse

med (läraren).

Alla observationerna och intervjuer behandlas anonymt i uppsatsen.

Ni kan svara via brev och lägga i det medföljande kuvertet.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Elna Wintzell
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Bilaga 4 –  Ny ”schema”
Datum: 

Kolla efter: F1 – P1 – L
Påkalla uppmärksamhet – Pratar till – Respons – Intensiv diskussion –

Tyst (kollar, lyssnar, tänker) – Jobbar själv

Hur ser omgivningen ut?

Hur sitter eleverna?

Deltagarna – beskriv eleverna & lärarna.
Antal:

F1!

P1!

Vilka roller har de?

Vad händer här?
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Bilaga 5 – Kategorisering av observationerna

Den har inte någon kronologisk följd eftersom det inte är det väsentliga.

Inom ( ) visar det antal lappar.

Kommunikation/samspel och hur det utvecklar sig mellan:

1) Lärare till elev/er (79)
2) Elev/er till elev/er (33) 5) konflikt & 6) konfliktlösning (25 + 7)
3) Elev/er till lärare (37)
4) Elev/er till alla (16)

7) Tvåspråkighet ! växelspelet i kommunikation (34)

8) Missförstånd mellan lärare och eleverna (15)

9) Könsroller (18)

10) Imitation (10)

11) Signifikanta symboler (12)

12) Eleverna arbetar/gör något (33)

13) Hot mot eleverna (1)

14) Eleverna ”grupperar sig” (14)

15) Blandat/övrigt (12)

* * *

Metodavsnitt

16) Mina upplevelser och reflektioner (61)

17) Mina kontakter med eleverna (22)

18) Lärarna som har berättat för mig – bakgrundsinformation (17)
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Bilaga 6 – Komprimering av kategorierna
Inom ( ) visar det antal lappar. Några av kategorierna passade in i flera av de nya kategorierna så
de är placerade på flera ställen, vilket innebär att antal lappar inte kan räknas ihop i en helhet utan
man får titta på varje kategori för sig.

Lärare och elever
1) Lärare till elev/er (79)
3) Elev/er till lärare (37)
4) Elev/er till alla (16)
11) Signifikanta symboler (12)

Konflikt & konfliktlösning
5) Konflikt, 6) konfliktlösning & 8) missförstånd mellan lärare och eleverna (25 + 7 + 15)

Tvåspråkighet
7) Tvåspråkighet (34)

Elever emellan
2) Elev/er till elev/er (33)
13) Hot mot eleverna (1)
12) Eleverna arbetar/gör något (33)
5) Konflikt & 6) konfliktlösning (25 + 7)

Kommunikation
2) Elev/er till elev/er (33)
10) Imitation (10)

Flickor och pojkar
9) Könsroller (18)


