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Abstract  

The aim of this study is to investigate the interaction in sign language in a classroom 

in the special school for deaf and hard of hearing pupils. Three questions are of 

particular interest: What characterizes interaction in educational situations where the 

whole class is present compared to half the class and when the pupils in small 

groups are solving problems given by the teacher? How are a hearing and a deaf 

teacher interacting in the classroom? And How are boys and girls interacting in 

different educational situations? 

 

Theoretically the study is based on an educational interaction model. Of particular 

interest in this model are restrictive and permissive aspects of teaching and factors 

stimulating pupil participation. Symbolic interactionism has been used in the inter-

pretation of face-to-face interaction in sign language. 

 

Video recordings of classroom interaction in natural sciences were documented in a 

class in the special school comprising 17 pupils and three teachers. A total of seven 

lessons were recorded consisting of whole class teaching, half class teaching and 

problem solving in small groups. Of the pupils ten were girls and seven were boys 

and of the teachers one was hearing and one was deaf. The third teacher was only 

temporarily in the class and was not included in the analysis. The recorded material 

was transcribed and analyzed in six steps.  

 

The results show that the teachers are most restrictive in whole class teaching while 

there is more participation from the pupils in half class teaching. In the small group 

problem solving the teachers seem to be more interested in the group process than in 

getting an answer to the problem. This gives a lot of room for individual actions and 

interaction of a relational kind rather than educational. There tend to be some visible 

differences between the hearing and the deaf teacher. The former uses a more indi-

vidual approach towards the pupils, I-Gaze, which leaves room for the pupils to be 

engaged in other activities. The deaf teacher on the other hand keeps all the pupils 

engaged by using a group approach, G-Gaze. Other differences are the use of litera-

cy tools where the deaf teacher situates the material and keeps the attention of the 

pupils by telling a narrative. Concerning differences between boys and girls it is 

evident that the boys are more dominant in whole class and half class interactions 

while the girls tend to take over the teacher role in small group interaction. These 

results are discussed in relation to theoretical background and research on classroom 

interaction in the compulsory school and in schools for deaf pupils.  

 

 

KEYWORDS: classroom interaction, deaf and hearing teacher, deaf pupils, sign 

language, educational interaction model, gender, special school. 



 

 



 

Förord 

Skol- och utbildningsfrågor med inriktning mot undervisning av döva och 

hörselskadade har varit en central del av mitt arbete som lärarutbildare i spe-

cialpedagogik. Som döv lärarutbildare har jag haft både intresse av och möj-

ligheter att deltaga i några utvecklingsprojekt i lärarutbildningar, bland annat 

”Kommunikation mellan teckenspråkiga pedagoger”. Detta projekt kunde 

jag genomföra med stöd av finansiering på deltid genom Elsa Maria Anders-

sons fond vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm (LHS). Susanne Ser-

rebo och jag fick ekonomiskt stöd från Sveriges Dövas Riksförbunds testa-

ments- och donationsstiftelse för att genomföra ett annat projekt "Dövas 

högskolestudier i lärarutbildningar”. Dessa projekt har bidragit till ökade 

kunskaper om dövas studiesituation vid lärarutbildningar samt pedagogers 

kommunikationssituation i det teckenspråkiga klassrummet. Dessa har också 

medfört fördjupade kunskaper om lärarkompetens i specialskolans undervis-

ning bland annat ämnesundervisning på teckenspråk och svenska som dövas 

andraspråk. Huvudfrågan har varit utbildningarnas relevans för läraryrket.  

 

I min tjänst först vid dåvarande LHS och sedan på Specialpedagogiska in-

stitutionen vid Stockholms universitet har jag fått förmånen att genomgå 

forskarutbildningen på halvtid. Under utbildningstid ingick jag i två forsk-

ningsgrupper, nämligen i ett nätverk DHOPP (Döv- och hörselområdets dok-

torander och postdoktorander i pedagogik) och Specialpedagogiska institut-

ionens doktorandgrupp. Stiftelsen Tysta Skolan har gett ekonomiskt stöd för 

att möjliggöra för oss alla att diskutera forskningsfrågor på DHOPP-möten. 

Dessutom har jag fått ekonomiskt stöd från Högskoleförvaltningen, Student-

avdelningen vid dåvarande LHS för frågor kring klassrumsforskningen vid 

möten på Gallaudet University i Washington D.C. och via e-post korrespon-

dens. Ett stort tack till alla för det ekonomiska stödet och den uppmuntran 

jag fick i samband med forskarutbildningen. Alla dessa kontakter, inklusive 

kurskamrater och lärare i utbildningen, har gjort det möjligt att kritiskt re-

flektera över mitt sätt att tänka och utveckla mitt skrivande i många olika 

textutkast. Det har varit lärorikt.  

 

Ett stort tack riktas till Bengt Olov Molander och Svend Pedersen för ert 

samarbete i utvecklingsprojektet i lärarutbildning vid dåvarande LHS. Utan 

denna samverkan skulle jag inte haft möjlighet att deltaga och spela in en 

klassrumsstudie på video och använda materialet som datainsamlingsmetod. 

Med detta material har jag också haft både intresse av och möjligheter att 

analysera den teckenspråkiga interaktionen i ett klassrum. Ett speciellt stort 

tack vill jag därför rikta till lärare och elever i en specialskola för deras med-

verkan i klassrumsstudien. Utan er skulle inte denna studie ha kunnat ge-

nomföras.  



 

 

Till sist vill jag främst tacka Siv Fischbein för ditt stöd och engagemang i 

alla år som handledare i mitt arbete med uppsatsen, Margareta Ahlström för 

ditt stöd som handledare speciellt under sista åren och Rolf Helldin för dina 

synpunkter på manus. Ni tre har på olika sätt hjälpt mig att avsluta arbetet. 

Jag tackar Gunilla Preisler och Lena Renström för synpunkter och kommen-

tarer vid ett läsgruppsseminarium.  

 

Ett särskilt tack vill jag rikta till Gunilla Alba som språkgranskat och korrek-

turläst manus och Marie Sikström som gjort svensk översättning av vissa 

vetenskapliga artiklar på engelska. Stort tack till Marion Myhrman, Grant 

McWilliams och Lisa Olsson som sett till att få manuset klart för tryck. Dok-

torander och arbetskollegor vid Specialpedagogiska institutionen har också 

bidragit på olika sätt.  

 

Sist men inte minst min familj, Lennart, Hans, Per och Erik för ert stöd och 

tålamod samt för er förståelse för mitt arbete. Vänner och släkt för ert in-

tresse. Tusen tack till er alla! 
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1 Introduktion  

Utgångspunkten i denna uppsats med titeln ”Det teckenspråkiga 

klassrummet – en arena för möte mellan elever och lärare” är interaktion 

bland döva elever och deras lärare i ett klassrum i specialskolan för döva och 

hörselskadade. Begreppet interaktion avgränsas genom att studera hur 

kommunikation kan förstås i mötet mellan elever och lärare samt elever 

sinsemellan i undervisningen. Förutom detta kapitel Introduktion som här 

presenteras är dispositionen följt av syfte och frågeställningar i kapitel 2, 

teoretiska utgångspunkter, kapitel 3 samt genomgång av tidigare forskning 

om klassrumsundervisning, kapitel 4. Kapitel 5 tar upp metodologiska 

aspekter med videoinspelning som datainsamlingsmetod, samt hur 

bearbetnings- och analysprocessen har genomförts. Resultat från 

klassrumsstudien i relation till frågeställningar presenteras i kapitel 6. 

Diskussion av resultaten relaterat till frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkter utgör slutkapitel 7. 

 

 

1.1 Tvåspråkig undervisning 

 

Införandet av tvåspråkig undervisning i den svenska specialskolan för döva 

och hörselskadade var ett resultat av det svenska teckenspråkets erkännande 

som dövas språk av Sveriges Riksdag år 1981. Det var resultatet av en lång 

och aktiv kamp som Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), utfört för att få 

teckenspråket erkänt. Teckenspråket skulle användas i undervisningen av 

döva elever i specialskolan (Kruth, 1996; Lundström, 2005). Dessförinnan 

hade teckenspråket länge uppfattats som ett hinder för inlärning av svenska 

språket. I de tidigare statliga offentliga utredningarna (SOU, 1947:64; SOU, 

1955:20; SOU, 1964:61) betonades att eleverna vid de svenska dövskolorna 

skulle lära sig tala svenska med hjälp av avläse-, hörsel-, tal- och språkträ-

ning enligt den så kallade orala metoden. Enligt utredningarna skulle det få 

katastrofala följder om inte eleverna lyckades. I den förstnämnda utredning-

en framgår att det döva barnet därmed skulle råka ”in i en isolering, som 
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utesluter det från själslig gemenskap med andra människor” (SOU, 1947:64, 

s. 19). I den följande utredningen framgår: 

 

Av alla defekter, med undantag av de rent själsliga, är dövheten den mest 

ödesdigra för den personliga utvecklingen. Många omistliga kulturella värden 

går förlorade för den döve, och han är utestängd från betydelsefulla hörselin-

tryck från omgivningen. (SOU, 1955:20, s. 8) 

 

För att förhindra detta skulle döva barn så tidigt som möjligt taltränas för att 

kunna utveckla talat språk innan de blivit vana vid teckenspråket som då 

betraktades som ett åtbördsspråk.  

 

Utmärkande för våra dagars undervisning av döva och hörselskadade är bl.a. 

att tal- och hörselträningen om möjligt insättes redan från barnets första lev-

nadsår. Den språkuppbyggande verksamheten har som målsättning att hos det 

döva eller hörselskadade förskolebarnet väcka och utveckla en spontan lust att 

tala, innan det vant sig vid den i många fall bekvämare vägen att uttrycka sina 

önskningar, känslor och meningar enbart genom åtbörder. (SOU, 1964:61, 

s.165) 

 

Teckenspråket uppfattades som ett primitivt och begränsat språk, enligt en 

av utredningarna:  

 

I allmänhet skaffar sig emellertid den döve ett primitivt språk som ställer till 

hans förfogande grovt konkreta symboler för den honom omgivande verklig-

heten, hans behov och önskningar. Under alla förhållanden är åtbördsspråket i 

huvudsak begränsat till det konkret åskådliga, och det kan därför icke på 

samma sätt som normalspråket utgöra en grundval för de högre psykiska funk-

tionernas utveckling. (SOU, 1947:64, s. 19-20) 

 

 

Hanson (1972) refererar till en översikt (American Annals of the Deaf, 1970. 

Vol.115. No 5) av sju internationella studier genomförda mellan åren 1961–

1969. Olika undervisningsmetoder av döva elever visade att de elever som 

tränats med olika kombinationer av tal, teckenspråk och avläsning (den to-

tala metoden) hade kommit längre i språkutvecklingen än de elever som 

enbart tränats med tal och avläsning (den orala metoden). Effekter av språk-

tränings- och kommunikationsmetoder för döva förskolebarn i mitten på 

1960-talet (Zetterblom, red: 1975) visade att de oralt tränade sjuåringarna 

hade ett ordförråd runt 20–200 svenska ord medan döva barn till döva för-

äldrar, som använde svenskt teckenspråk i familjen, vid samma ålder hade 

ett förråd på omkring 1000 svenska ord. Så småningom ledde dessa rön till 

att teckenspråket infördes som officiellt undervisningsspråk för döva barn i 

Sverige. 
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Rätt till utbildning för personer med funktionsnedsättning framgår i Förenta 

nationernas internationella konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Under punkt 3, artikel 24 Utbildning står det bland 

annat att det ska vara möjligt att vidta ändamålsenliga åtgärder för att: 

 

b) underlätta inlärning av teckenspråk och främja dövsamhällets språkliga 

identitet, samt 

 

c) säkerställa att utbildning av personer, särskilt av barn med synskada eller 

dövblindhet eller som är döva eller hörselskadade, ges på de mest ändamålsen-

liga språken, formerna och medlen för kommunikation för den enskilde och 

miljöer som maximerar akademisk och social utveckling.1  

 

Konventionen och protokollet trädde i kraft 20082 och för Sverige gäller de 

från och med 2009-01-14. 

 

En ny samlad språklag beslutades av Sveriges Riksdag gällande från och 

med 2009-07-013 Lagen fastslår att Sverige är ett flerspråkigt land med 

svenska som huvudspråk. Finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska är 

nationella minoritetsspråk. Det svenska teckenspråket har fått en särskild 

ställning som modersmål för döva, men betraktas inte som ett minoritets-

språk.4 

 

 

                                                      
1 SÖ 2008:26 Sveriges internationella överenskommelser, Konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. Riksdagsbehandling: Prop. 2008/09:28, bet. 

2008/09SoU3, rskr. 2008/09:38. 

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/crpd_swedish.pdf   
2 Ds 2008:23 http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/19/18/516a2b36.pdf 
3 Språklag (2009:600). Svensk författningssamling (SFS) nr: 2009:600.  
4 Svenskt teckenspråk beskrivs här i två paragrafer: 

 

”9 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket.” 

 

”14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 

svenska. Därutöver ska [...] 2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl 

har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig och använda det svenska teckenspråket.” 

 

Med det allmänna menas den offentliga verksamheten, d.v.s. myndigheter på statlig och 

kommunal nivå (även landstingsnivå).  

 

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/crpd_swedish.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/19/18/516a2b36.pdf
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1.2 Specialskolan 

 

Tvåspråkighet som mål infördes först i Läroplan för det obligatoriska skol-

väsendet, Lpo 94. Där står att varje elev ”… efter genomgången specialskola 

är tvåspråkig, d.v.s. kan avläsa teckenspråk och läsa svenska samt uttrycka 

tankar och idéer på teckenspråk och i skrift” (s. 11). Enligt skollagen 7 kap. 

1 § är grunden för specialskolans mål densamma som för grundskolan, då 

”… utbildningen i specialskolan skall syfta till att ge varje barn och ungdom 

med dövhet eller hörselskada en till varje elevs förutsättningar anpassad 

utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i 

grundskolan.”5  

 

Den statliga specialskolan finns som en avskild tioårig skolform för döva, 

hörselskadade och dövblindfödda elever. Idag har de fem regionala special-

skolorna en tvåspråkig inriktning – svenskt teckenspråk och svenska. Dessa 

språk växlar mellan olika ämnen och över tid. En akustisk miljö finns i sko-

lorna och lokalerna är utrustade med funktionell hörselteknik.6 Skolorna är 

placerade i Stockholm, Örebro, Vänersborg, Lund och Härnösand.  

 

Behovet av lärarkompetens i båda språken är stort. Det behövs fördjupade 

kunskaper bland annat om hur undervisning i olika ämnen kan bedrivas på 

svenskt teckenspråk och på svenska. Av det skälet görs en särskild satsning 

för att utveckla kunskaper inom området tvåspråkighet, samt att sträva efter 

att ge eleverna två språk genom att implementera förändringar i den tvåsprå-

kiga undervisningen.7  

 

Specialskolan har samma övergripande mål och riktlinjer som kommunala 

grundskolor. Vad gäller demokratiska normer och värden betonas bland an-

nat att varje elev efter genomgången specialskola ”… kan leva sig in i och 

förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen” (s. 14).8 Ett annat mål gällande elevernas ansvar och 

inflytande är att eleverna ska stimuleras att ta ett personligt ansvar för sina 

                                                      
5 (SFS 1985:1100, omtryck SFS 1997:1212) Författningen har upphävts genom: SFS 

2010:801   

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-

19851100_sfs-1985-1100/ 
6http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-specialskolor/Om-

specialskolorna/Regionala-skolor/   
7http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-specialskolor/Om-specialskolorna/Tva-

sprak/ 
8 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2697 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-19851100_sfs-1985-1100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-19851100_sfs-1985-1100/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-specialskolor/Om-specialskolorna/Regionala-skolor/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-specialskolor/Om-specialskolorna/Regionala-skolor/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-specialskolor/Om-specialskolorna/Tva-sprak/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-specialskolor/Om-specialskolorna/Tva-sprak/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2697
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studier och ha ett inflytande över det inre arbetet i skolan. När det gäller 

kunskaper är specialskolans mål därutöver att ”… varje döv eller hörselska-

dad elev utvecklar sin förmåga att använda sig av teckenspråk på ett rikt och 

nyanserat sätt” (s. 16).9 

 

Vissa skillnader i specialskolans läroplan i förhållande till grundskolans 

gäller ämnen teckenspråk, svenska, engelska, moderna språk, samt rörelse 

och drama. I specialskolans kursplaner står bland annat att döva och hörsel-

skadade elever genom undervisningen ska ”… ges förutsättningar att ut-

veckla sitt teckenspråk och sin svenska parallellt, så att de får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig med båda språken i olika sammanhang 

och för olika syften.” (s. 333).10  

 

Antalet elever i klasserna i specialskolan är ofta fem eller sex. I en liten klass 

ges inte samma möjligheter till val av kamrater och samarbete i smågrupper 

som i en stor klass. Enligt Svartholm, Andersson och Lindahl (1993) disku-

teras ofta betydelsen av en liten klass i specialskolan i relation till lärarens 

färdigheter i teckenspråket, nämligen att det är ”lättare att styra kommunikat-

ionen och att försöka göra sig förstådd – och att själv försöka förstå – i en 

liten grupp där man kan rikta sig till en elev i taget och har mer tid för var 

och en” (a.a., s. 6). Att kommunicera på teckenspråket i ett klassrum kräver 

dock att eleverna, som är visuellt beroende, måste kunna se varandra och 

läraren för att samtal ska fungera. Det är dessutom lättare att etablera ögon-

kontakt med elever och behålla deras uppmärksamhet i en liten klass än i en 

stor klass.  

 

 

1.3 Teckenspråk och samtal 

 

Ur dövhetsperspektiv är det inte graden av hörselnedsättning som är den 

avgörande skillnaden mellan döva och hörande utan användningen av det 

svenska teckenspråket i ett socialt och kulturellt sammanhang (Fredäng, 

2003; Roos & Fischbein, 2006; SOU 2006:29). Döva och teckenspråkiga 

personer uttrycker sin existens genom att dela samhörighetskänslor med 

varandra. Oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund delar de gemen-

                                                      
9 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2697  
10 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2697 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2697
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2697
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samma erfarenheter. Genom att döva från olika länder kan förstå varandra, 

trots att de använder olika länders teckenspråk, medför detta att de till en del 

i ett socialt sammanhang upplever dövhetens och teckenspråkets betydelse 

som gruppsammanhållande faktor (Brevik, 2007; Brevik, Haualand & Sol-

vang, 2002; Haualand, 2007). 

 

Vad som skiljer teckenspråkiga personer från talspråkiga är enligt Fredäng 

(2003) en visuell orientering i tillvaron, där ljud saknar betydelse som orien-

teringsmärke. Till skillnad från talspråk som har regler för hur olika ljud 

kombineras till satser med ord och stavelser, har teckenspråket regler för 

olika symboler som utförs manuellt med hjälp av händer och uppfattas visu-

ellt av ögat. Det svenska teckenspråket har en egen struktur med olika kom-

ponenter och grammatiska regler. Tecknens uppbyggnad består främst av 

symboler i handformer som förs ut i olika rörelser i olika lägen och position-

er. Olika ansiktsuttryck och munrörelser används också i samband med 

handrörelserna (Bergman, 1977, 1979, 1982c, 1992; SOU 2006:29). 

 

Det som skiljer teckenspråk och talspråk är på vilket sätt språken produceras 

och uppfattas. Teckenspråket och talspråket är konstruerade på så olika sätt 

att de inte går att kombinera med varandra. Om man försöker teckna och tala 

samtidigt tar den linjära ordningen, det vill säga talspråket automatiskt över, 

eftersom teckenspråket ofta innehåller en språklig information som kräver ett 

så kallat spatialt utrymme i flera dimensioner som kan vara komplexa. Olika 

uttryck för hur tecknen förhåller sig till varandra i det spatiala utrymmet 

försvinner, när man tecknar och följer det svenska talspråket. Talets 

prosodi11, intonation och betoning uttryckt på talad svenska, uppfattas inte 

heller visuellt på samma sätt (Svartholm, 2006; SOU 2006:29). Svartholm, et 

al., (1993) uppmärksammar dock Ahlgren (1984) som menar att en ”samti-

dig produktion av tal och tecken kan verka direkt förvirrande på eleverna, 

bland annat på grund av den motsägande information som ges då svenska 

munrörelser kombineras med tecken med en helt annan betydelse i tecken-

språk.” (a.a., 1993 s. 13). 

 

Några andra skillnader finns i samtal på teckenspråk jämfört med samtal på 

talspråk. På talspråket kan en person ta ordet vid en turbytesplats om och 

endast om ordet är fritt (Sacks, 1992; Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974; 

Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). På teckenspråket krävs en mottagare 

som personen A har ögonkontakt med, det vill säga en positiv blickriktning 

                                                      
11 Prosodi handlar om ljudenheters ljudegenskaper i förhållande till varandra, t.ex. hur man 

kan variera talet med hjälp av intonation, rytm, dynamik. I detta sammanhang markerar man 

att det rör sig om en fråga genom att höja en grundton, eller ”gå upp” i slutet av en frågefras. 

Det är till skillnad från en intonation i ett påstående, där man sänker grundtonen, eller ”går 

ner” i slutet av frasen. http://sv.wikipedia.org/wiki/Prosodi 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Prosodi
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(+ gaze) för att kunna inleda ett samtal (Baker, 1977; Svartholm, et al., 

1993). A kan inte börja samtala och förvänta sig att bli förstådd om inte A 

har ögonkontakt med mottagaren. Baker (a.a.) noterar dessutom att det lätt 

uppstår en förvirring vid turtagningar i samtalet om en person inte följer 

signaler på ett tydligt sätt. Ofta är personen i fråga inte medveten om ögo-

nens och blickriktningens betydelse i samtalet på teckenspråk. Om dessa 

regler eller signaler för turtagningarna inte följs, fungerar inte kommunika-

tionen. Ingen är medveten om dessa så länge kommunikationen flyter fritt 

och smidigt. Det är först när några oklarheter eller missförstånd uppstår i 

kommunikationen som personerna reagerar (Nelfelt, 1983; Mather, 1987a, 

1987b, 1989a, 1989b; Svartholm, et al., 1993). 

 

Andra skillnader från talspråket är samtal med flera personer inblandade 

samtidigt (Roy, 1989, 2000; Coates & Sutton-Spence, 2001; Van 

Herreweghe, 2002) eller i en klass (Svartholm, et al., 1993). I en teckensprå-

kig grupp använder en samtalsledare eller lärare olika inledningssignaler för 

att göra deltagare eller elever uppmärksamma. Läraren kan vänta med sänkta 

armar eller vinkar med en eller två händer i elevernas synfält för att få blick-

kontakt med dem. Eleverna svarar med ögonkontakt och läraren bekräftar 

deras respons genom nickning. Sedan tar läraren en kort paus för att försäkra 

sig om att ha allas uppmärksamhet innan lektionen börjar. Läraren som har 

ordet under samtalets gång använder eller utnyttjar det breda synfältet för att 

uppmärksamma om någon i klassen begär att få ordet. Gruppen är också 

uppmärksam på om någon vill få ordet i samtalet (Roy 1989, 2000; Coates & 

Sutton-Spence, 2001; Van Herreweghe, 2002).  

 

Samtal mellan flera personer kan ske på följande sätt. När person A som har 

ordet, ser att B gör sin hand synlig i gruppens synfält och begär att få ordet, 

ger A vid en turbytesplats blickkontakt till B. Alla följer A:s blickriktning till 

B. B har därefter ordet och den tredje personen C söker få blickkontakt med 

B genom att vifta eller ha handen inom synfältet och begära att få ordet från 

B. När B vid nästa turbytesplats ger ordet till C följer alla B:s blickriktning 

till C. Denna typ av kommunikation av visuell karaktär stämmer också in på 

de regler för vem som får förtur till ordet vid en given turbytesplats i en 

kommunikation av auditiv karaktär (Anward, 1983). En skillnad är att den 

som har ordet i ett samtal på teckenspråket avgör inte bara vem som får ordet 

efter henne/honom, utan även när det sker genom att ge blickkontakt med 

personen i fråga. Ett samtal på talspråket kan pågå i en grupp med flera per-

soner inblandade. Endast en person i taget, till exempel en lärare eller en 

elev, kan samtala tvärs över bordet till en eller flera som lyssnar. Om det är 

flera samtal på gång vid ett eller flera bord, är det den som sitter närmast 

som personen har samtal med (Anward, 1983).  
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Vid teckenspråkiga samtal kan flera samtal samtidigt vara igång kors och 

tvärs över olika bord och i rummet (Wickman, 1994). Rollen som turför-

medlare förekommer ofta i flera samtal mellan personer på teckenspråket, så 

även i klassrumssamtal (Svartholm, et al., 1993). Det är en roll som tas vid 

behov, till exempel att en turförmedlare förmedlar eller visar på när någon 

försöker väcka uppmärksamhet hos den som har ordet men inte blir upp-

märksammad. På talspråket används ofta egennamn om en person vill yttra 

något till en speciell mottagare. På teckenspråket används egennamn mycket 

sällan. Det är främst vid turförmedlingen och ofta på stort avstånd som det 

används. Flera personer kan sitta tätt intill varandra. Det blir svårt för tur-

förmedlaren att precisera vilken person förmedlaren har pekat på. Personen 

kan också på begäran använda egennamn till den person som i sin tur vet 

vem den tilltänkta mottagaren är och som personen förmedlar till (Svart-

holm, et al., 1993; Wickman, 1994). 

 
 

1.4 Utvecklingsprojekt i lärarutbildningen 

 

Under åren 1994–2006 startades fyra olika grundskollärarutbildningar, samt-

liga med inriktning mot undervisning i specialskolan, 1–7 språklig inrikt-

ning, 4–9 matematisk och naturvetenskaplig inriktning samt en samhällsori-

enterad inriktning som också hade ämnesprofiler mot dövhet och hörsel-

skada. I dessa utbildningar gavs vissa kurser på och i svenskt teckenspråk, 

medan andra anpassades efter behov av kunskaper om den tvåspråkiga 

undervisningen av döva och hörselskadade elever. Syftet med utbildningarna 

var främst att ge blivande lärare möjligheter att tillägna sig och fördjupa 

kunskaper som har direkt relevans för yrkesutövningen samt utveckla en 

lärarkompetens i specialskolans undervisning.  

 

I samband med dessa lärarutbildningar genomfördes ett utvecklingsprojekt12 

vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm (LHS). Projektet har sin bak-

grund i grundskollärarutbildningen 4–9 med matematisk och naturvetenskap-

lig inriktning för döva och hörselskadade. Det övergripande syftet var att 

studera lärares tvåspråkiga undervisning av döva elever i naturvetenskap vid 

specialskolan för döva och hörselskadade.  

 

                                                      
12 Utvecklingsprojektet, som inleddes i början på 2000 talet, ingick i Institutionen för individ, 

omvärld och lärande i samarbete med Institutionen för undervisningsprocesser, 

kommunikation och lärande vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. 
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Molander och Pedersen (1999) genomförde en pilotstudie med ett antal döva 

grundskoleelever och deras möte med naturvetenskap. De intervjuade dess-

utom nio lärarstudenter som då deltog i utbildning vid LHS. Resultatet av 

studien visar att det förekommer en stor variation i elevernas sätt att förstå 

och resonera när de på teckenspråk skulle beskriva några naturvetenskapliga 

begrepp. Forskarna diskuterar om det är elevernas vardagliga tänkande eller 

föreställningsvärld som utgör ett hinder för dem att söka förklaringar – eller 

om det snarare handlar om bristande kommunikation mellan lärare och ele-

ver i klassrumsundervisningen som kan förklara denna svårighet. Till exem-

pel begrepp som ”atom” och ”energi” kan ha olika betydelser beroende på 

sammanhang och även på vilka tecken som används för dessa begrepp i 

undervisningen (Molander & Pedersen, 1999; Pedersen, Molander & Nor-

dell, 1999).  

 

Pedersen, Molander och Lager-Nyqvist (2004) har även använt videomateri-

al för att utveckla didaktiska moment i grundskollärarutbildningen. De fann 

att döva elever hade svårigheter att ta del av innebörden i en skriven text för 

att kunna ”… upptäcka ”kärnan” i en på svenska språket konstruerad förkla-

ring” till olika fenomen i naturvetenskap. Den språkliga utformningen av 

skriftliga instruktioner har inte varit tydlig, menar författarna (a.a., s. 64). 

Eleverna fick svårigheter på grund av texternas otydlighet eller brister som 

inte gav dem vägledning utifrån en teckenspråkig ansats.  

 

Det videomaterial som samlats in i projektet som beskrivs ovan har även 

använts som empiri i denna studie. Det är dock inte en didaktisk studie som 

nu avses utan en specialpedagogisk sådan, med fokus på lärarnas och elever-

nas interaktion med varandra i undervisningen.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet i föreliggande arbete är att studera interaktion bland 

döva elever och deras lärare i ett teckenspråkigt klassrum i specialskolan 

med avseende på följande frågeställningar:  

 
o Vad karaktäriserar interaktionen i helklass, halvklass och gruppar-

betssituationer?    

 

o Hur interagerar döv och hörande lärare? 

- Med varandra 

- Med eleverna  

 
o Hur interagerar flickor och pojkar i olika situationer 

- Med varandra 

- Med läraren  

 

I relation till syftet med denna text avgränsas begreppet interaktion genom 

att studera hur kommunikation kan förstås i ett teckenspråkigt klassrum – en 

arena för möte mellan elever och lärare samt elever sinsemellan i undervis-

ningen. Fokus är främst att studera styrning och frihet i ett samspel mellan 

eleverna och deras lärare i olika undervisningssituationer i det teckenspråk-

iga klassrummet. Vilka strategier lärarna använder sig av för att motivera 

och stimulera eleverna har också uppmärksammats. Det har skett med hjälp 

av videoteknik som metod för datainsamlingen och analyserna av video-

materialet. 

 

Det är, som tidigare anförts inte en studie där ämnesinnehåll och kunskaps-

inhämtande står i fokus utan en specialpedagogisk, där det betonas hur döv 

och hörande lärare interagerar med varandra och eleverna i undervisnings-

situationer med större och mindre gruppstorlekar.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I undervisningssituationer måste både elevernas förutsättningar och bak-

grund såväl som påverkan på olika nivåer i utbildningssystemet vara i fokus. 

I denna studie är således utgångspunkten att eleverna är döva och att de be-

finner sig på en specialskola där svenskt teckenspråk används i kommunika-

tionen mellan lärare och elever och elever emellan. Avsikten är att under-

söka olika typer av undervisningssituationer som kan uppfattas som mer 

eller mindre lärarstyrda. Olika stimulansfaktorer är också av intresse att stu-

dera och därför har en pedagogisk samspelsmodell använts som teoribak-

grund.  

 

Interaktionen mellan eleverna och omgivningen har ofta en relationell inne-

börd. För att få en fördjupad förståelse av interaktionens innebörd med beto-

ning av det sociala samspelet mellan eleverna och omgivningen diskuteras 

några teoretiska utgångspunkter i ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv.  

 

Detta perspektiv har gett impulser på valet av ansats i denna text. Mead 

(1934, 1976) hade några tankegångar som Blumer (1937) sedan formulerat i 

skrift om den symboliska interaktionismen13 med fokus på det ömsesidiga 

rollövertagandet. Denna ansats är förenlig med synen på individer som ak-

tiva, handlande samt reflekterande, med möjligheter att själva kunna påverka 

sin situation och i sin tur kunna bli påverkade av andra. Utgångspunkten är 

att det existerar en given gemensam omvärld som var och en genom sin egen 

tolkning får kännedom om (Garpelin, 1997). I interaktion med andra tar in-

divider ömsesidigt varandras roller och blir på så sätt alltmer medvetna om 

                                                      
13 För att få en fördjupad förståelse av interaktionens innebörd med betoning av det sociala 

samspelet mellan individer och omgivning diskuteras några teoretiska utgångspunkter i ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv (Mead, 1934, 1976). Herbert Blumer (1937) som var 

en av Meads studenter fortsatte utveckla den symboliska interaktionismen och gjorde egna 

tolkningar av Meads tankegångar. Andra, till exempel Goffman, (svensk översättning 1967, 

1970), Berger och Luckmann (1979) utformade olika begrepp och bidrog till att detta per-

spektiv kan användas som utgångspunkt för att förstå vilken symbolisk betydelse det sociala 

samspelet har för individers uppfattning om sig själva och sin omgivning. Bogelind, Lundén 

och Näsman (1972), Berg, Bogelind, Leissner, Månsson och Värnlund (1975), Berg (1976), 

Ahlgren (1991), som också följt i samma spår, har tolkat Meads tankegångar om hur indivi-

dens medvetande om det egna jaget uppstår och utvecklas i samspel med sin sociala miljö. 
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sig själva och omvärlden. Detta perspektiv betonas i den meningen att indi-

vider socialiseras in i en social miljö, till exempel i detta fall en klassrums-

miljö, där elever genom sina handlingar i interaktionen orienterar sig med 

hjälp av symboler, gester, språk, attityder och objekt.  

  

 

3.1 Pedagogisk samspelsmodell  

 

En pedagogisk samspelsmodell presenteras i Fischbein och Österberg (2003) 

samt i Björklid och Fischbein (2011). Den ligger till grund för att beskriva 

interaktion mellan lärare och döva elever i en undervisningssituation. Mo-

dellen utgår från både individens och utbildningens mål och kan användas 

för studier av balans mellan olika typer av stimulans- och styrningsfaktorer14 

i undervisningen (se Figur 1, s. 30). Modellen bygger på studier av samspel 

mellan elevernas individuella och biologiska förutsättningar till exempel 

dövhet, och den pedagogiska omgivningens möjligheter att anpassa sig till 

dessa.  

 

Enligt Björklid och Fischbein (1996) är dynamisk interaktion ett samspel 

som sker i två inriktningar mellan individ och miljö, den ena utgår ifrån in-

dividen och den andra ifrån miljön. Individer interagerar med varandra utan 

att den ena betraktas som miljö för den andra (Björklid & Fischbein, 1992; 

Kylén, 1992). Det är svårt att skilja individen från dess miljö om interaktion-

ella relationer ska lyftas fram. I ett teckenspråkigt klassrum bygger dessa 

relationer på kommunikation lärare och elever sinsemellan. Förutsättningen 

för en optimalt fungerande interaktion är att det flyter så smidigt som möjligt 

genom kommunikativt utbyte mellan elever och lärare i form av uttryck och 

yttranden på svenskt teckenspråk. Enligt Björklid och Fischbein (1992, 

1996) och Mead (1934, 1976) utvecklas och etableras även lärarens och ele-

vers relationer till varandra genom deras sociala handlingar i undervisning-

en. Detta visar sig i hur läraren och eleverna samspelar, hur de uttrycker sig 

på teckenspråket och genom icke-verbala uttryck som gester, mimik, kropps-

rörelser, ögonkontakt och blickar i klassrummet. Dessa yttranden och uttryck 

är ofta till hjälp för att kunna underlätta förståelsen och upprätthålla samtals-

flytet i interaktionen. Eleverna kan förstå de uttryck som läraren signalerar, 

men de kan också missförstå budskapet av olika skäl. Ofta har eleverna end-

                                                      
14 Stimulans och styrning diskuteras enligt modellen som begrepp i interaktionen med elevers 

individuella förutsättningar och omgivningen kring dem i olika undervisningssituationer. 
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ast egna erfarenheter att utgå ifrån. Det är utifrån detta synsätt denna text 

bygger på innebörden av elevens interaktion med miljön i det teckenspråkiga 

klassrummet. Fokus ges på hur kommunikation kan förstås i undervisnings-

situationer, där styrning och frihet studeras i samspelet mellan elevernas och 

lärarens interaktion i undervisningen.  

 

Elevdimensionen innebär enligt samspelsmodellen (se Figur 1, s. 30) att 

elevens individuella förutsättningar och erfarenheter förs med in i en under-

visningssituation. Dessa kan vara biologiska, psykologiska och sociala. Fak-

torer såsom kön, arvsanlag eller mognad har ett betydande inflytande på 

interaktionen i klassrummet. Modellen bygger på Fischbeins forskning om 

arv och miljöinteraktion, där inomparsjämförelser av enäggiga och tvåäggiga 

tvillingpar använts som metod (Fischbein, 1979). Elever formas av den stän-

digt pågående interaktionen mellan de ovan nämnda individfaktorerna – 

även fysiska och kroppsliga individfaktorer, till exempel dövhet och andra 

fysiska funktionsnedsättningar, i samspelet med omgivningsfaktorer. Vilka 

möjligheter eller hinder som uppstår beror också på styrnings- och stimu-

lansfaktorer som kan finnas i interaktionen mellan dem och omgivningen. 

 

Påverkansdimensionen innebär att det är flera omgivningsfaktorer som på-

verkar undervisningssituationerna, till exempel samhälleliga och regionala 

utbildningsmål, där aktuella styrdokument används som verktyg på sam-

hällsnivån, bland annat skollag, specialskoleförordning, läroplan samt kurs-

planer. Dessa styrdokument reviderades från och med år 200815. Andra fak-

torer som påverkar interaktionen i undervisningen är till exempel planering, 

uppläggning och utformning av undervisningen. Kontroll av olika slag finns 

inbyggt i skolsystemet. Styrdokument, betyg, kunskapsprov, lärarkompetens, 

organisationens storlek och miljö, utformning av läromedel, tidsschema, 

stöd- och ekonomiska resurser är några exempel på strukturella styrfaktorer. 

I en mer lärarstyrd situation betyder omgivningsfaktorer mer och i en friare 

situation får elevernas egna förutsättningar och bakgrund större genomslag.  

 

Här görs ett försök att illustrera en modifierad modell för interaktionen mel-

lan lärare och döva elever i undervisningssituationer i ett klassrum i special-

skolan. 

 

                                                      
15 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-

19851100_sfs-1985-1100/ 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-19851100_sfs-1985-1100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-19851100_sfs-1985-1100/
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Figur 1: Modifierad Pedagogisk samspelsmodell för interaktionen mellan  
utbildningsmål och elevförutsättningar (efter Fischbein & Österberg, 2003, s. 178; 
Fischbein, Kylén, Alba, Frank & Kylén, 1996/2008).  

 

 

Med hjälp av modellen ovan kan styrnings- och stimulansfaktorer studeras i 

samspelet mellan döva grundskoleelevers tvåspråkighet och individuella 
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förutsättningar i olika typer av undervisningssituationer i det teckenspråkiga 

klassrummet. De faktorer som påverkar interaktionen i klassrummet är till 

exempel lokaler, klasstorlek, innehåll, läromedel, arbetsformer, grupprelat-

ioner, kommunikation mellan lärare och elever, döva och hörande lärare, 

användning av olika språk, framför allt svenskt teckenspråk och svenska, 

samt tekniska utrustningar och hjälpmedel.  

 

I specialskolan består klasser oftast av fem eller sex elever. I vissa situation-

er, som i sig inte är så vanligt förekommande, samlas samtliga klasser i 

samma skolår för en gemensam helklassundervisning för introduktion och 

genomgång av ett visst ämne. Sedan fördelas klasserna i smågrupper för 

grupparbete eller för individuellt arbete. Dessa påverkar till skillnad från den 

traditionella klasstorleken i specialskolan (Svartholm, et al. 1993) förutsätt-

ningar för lärarens och elevernas sätt att interagera med varandra i det teck-

enspråkiga klassrummet. Enligt Granström (1998, 2007) kännetecknas en 

grupp på mindre än tio elever av att eleverna kan kommunicera direkt med 

varandra och att de också kan urskilja varandras individuella egenskaper i 

gruppen. Ofta har de personliga relationer till varandra.  

 

Individ- och omgivningsfaktorer som finns i det teckenspråkiga klassrummet 

kan under processen ge effekter eller utfall i interaktionen, till exempel i 

detta fall kommunikationsmönster i relation till olika typer av undervisnings-

situationer. Detta utfall relateras nästan alltid till de mål som i förväg satts 

upp, men även oförutsedda utfall bör studeras. Till exempel att uppfattningar 

av språkliga eller kommunikativa signaler i interaktionen i klassrummet kan 

påverka elevernas uttryck och delaktighet i undervisningen.  

 

Skärningspunkten mellan styrning, frihet och stimulans, brist på stimulans i 

samspelet med döva elever och omgivningen i olika typer av undervisnings-

situationer diskuteras med hjälp av modellen (se Figur 1. s. 30) det vill säga  

 

o A: den "fria stimulerande" där läraren uppmuntrar, ger feedback och 

kan fungera som handledare. (”Projekt” inlärning) 

 
o B: den "fria icke-stimulerande" där eleverna kan påverka undervis-

ningen och får lite feedback. ("Låt-gå inlärning") 

 
o C: den "restriktiva stimulerande" där läraren styr mot målet men 

stimulerar samtidigt eleverna att ta ansvar och ger dem en känsla av 

delaktighet. (Auktoritativ undervisning) 

 

o D: den "restriktiva icke-stimulerande" där läraren styr mot ett be-

stämt mål och ingen flexibilitet förekommer. Läraren utövar kontroll 

och regler följs noga. (Auktoritär undervisning)  
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Cirkeln i dessa fyra undervisningssituationer illustrerar ett klassrumsklimat 

där läraren varierar undervisningen och förväntas ge eleverna möjligheter till 

en optimal undervisningssituation inom ramen för läroplanens principer. 

Läraren väljer olika handlingsplaner och arrangerar sin undervisning så att 

det blir en inlärningssituation för eleverna. Oftast inleder läraren i början på 

en lektion med en mer styrande undervisning för en hel klass elever för att 

sedan övergå till att dela in eleverna i mindre grupper för individuellt arbete 

eller grupparbete med större frihet för eleverna att ta egna initiativ. Cirkeln 

illustrerar också redan nämnda omgivningsfaktorer kring lärarens inflytande 

i undervisningen, beroende på vilken typ av styrning och stimulans som kan 

förekomma då läraren lägger upp sin undervisning. Läraren och eleverna har 

olika förutsättningar för att ge uttryck för sina handlingar i undervisnings-

situationerna. Läraren genomför en lektion, där eleverna själva inte alltid kan 

vara med och påverka. Däremot framträder elevernas agerande genom att 

engagera sig i det som läraren lär ut. Läraren förväntas att bli bemött som en 

person som leder undervisningen och eleverna förväntas konstruera egna 

uppfattningar som överensstämmer med lärarens. Enligt Aspelin (1999) bas-

eras lärarens handlingar i relation till eleverna på maktskillnader. Eleverna är 

alltid i underläge i relation till läraren och de tvingas vara kvar i relation till 

läraren även om de inte samtycker till lärarens sätt att agera i undervisning-

en. Om det är för hård lärarstyrning ges läraren inte möjlighet att sätta sig in 

i elevernas situation, följa och förstå deras förväntningar på undervisningen. 

Om det däremot är för lite lärarstyrning skapar läraren tillfällen för eleverna 

att välja emellan handlanden. Detta skapar osäkerhet hos eleverna om vad 

som förväntas av dem. Cirkeln i undervisningssituationerna illustrerar också 

att i en friare situation som till exempel i rutorna A eller B får elevernas bak-

grund och förutsättningar större inflytande och i en mer styrd situation till 

exempel i rutorna C och D blir omgivningsfaktorer mer utslagsgivande för 

utfallet. Både den fria och den styrda situationen kan vara mer eller mindre 

stimulerande.  

 

 

3.1.1 Lärares roll och ledarskap 

 

Lärarens roll och ledarskap är faktorer som har stor betydelse för undervis-

ningens utformning. Hur och när läraren utövar sin auktoritet i en klass av-

gör vilka förväntningar eleverna får av läraren som ledare. Detta påverkar i 

sin tur hur klimatet blir i klassrummet. Vilken typ av ledarskap en lärare har, 

påverkar samspelet med eleverna i klassrummet (Fischbein & Österberg, 

2003; Stensmo, 2008; Westling Allodi, 2002).  
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Frågor om auktoritet och hur olika ledarstilar kan påverka individer i en 

grupp har diskuterats sedan de första studierna gjordes under 1930-talet. Den 

mest kända är Lewins klassiska studie om konsekvenser av hur olika ledare 

använder sin auktoritet i grupper och hur de inverkar på samspelet i grupper-

na (Lewin, 1951, 1975). Tre olika typer av ledarskap studerades, det vill 

säga auktoritärt, demokratiskt och låt-gå, och vilka konsekvenser dessa 

ledartyper medförde samt effekter av gruppernas dynamik då ledaren varit 

närvarande respektive frånvarande (White & Lippit, 1960)16. Det är alltså 

lärarens roll och gruppsammansättningen som i första hand kan avgöra hur 

stort utrymme eleverna får för att kunna påverka undervisningen. Ju mer 

frihet eleverna får, desto mer påverkas utfallet av de olika individernas förut-

sättningar och anlag. Ju mer styrd en påverkanssituation är, desto mindre 

tenderar variationerna hos eleverna att ge utslag i utfallet. Lite lärarstyrning 

leder till stort spelrum för eleverna och deras bakgrundsfaktorer. Här citeras 

följande: 

 
Det som sker i en grupp beror inte bara på gruppens sammansättning och leda-

rens agerande, men det är också uppenbart att ledarskapet är avgörande för det 

klimat som skapas i gruppen och därmed för möjligheter till lärande och optimal 

utveckling. (Fischbein, & Österberg, 2003, s.184). 

 
Interaktionen i undervisningssituationerna kan också fungera som en inskol-

ning för eleverna i deras sätt att tänka och handla. von Wright (2000, 2002)
 

                                                      
16 Om läraren har en så kallade auktoritär ledarstil innebär det att läraren själv lägger upp 

undervisningen och bestämmer steg för steg arbetssätt och uppgifter för elever utan möjlig-

heter för dem att få inblick i lärarens handlingsplaner. Läraren har en aktiv lärarkontroll, fattar 

alla beslut själv och ger inte utrymme för elevers egna aktiviteter. Om det blir en hård lärar-

styrning lär eleverna sig att det är läraren som har hela ansvaret. Det kan skapa motstånd och 

motvilja bland eleverna i undervisningen. De verkar arbeta mer effektivt med uppgifter när 

läraren är närvarande än när läraren är frånvarande. De verkar också hamna i konflikt med 

varandra när läraren inte är närvarande.  

 

Om läraren har en motsatt låt-gå ledarstil innebär det att läraren låter eleverna ta över och 

bestämma vad och hur arbetet ska genomföras i undervisningen. Läraren kommenterar inte 

elevernas arbete och ger varken stimulans eller kritik. Läraren har en låt-gå-lärarkontroll och 

lägger mycket ansvar på eleverna. Det blir för lite lärarstyrning som får eleverna att själva ta 

alltför många beslut för att kunna sätta egna gränser i undervisningen. När läraren inte är 

närvarande verkar de få det svårt att förhandla sig fram till något beslut.  

 

Om läraren däremot har en demokratisk ledarstil innebär det att läraren diskuterar arbetssätt 

tillsammans med eleverna i undervisningen. Läraren uppmuntrar eleverna att ta ansvar för att 

planera och genomföra uppgifter. Läraren kommer med synpunkter på uppgifterna och ger 

både beröm och kritik för elevernas arbete. Att läraren har en demokratisk kontroll innebär att 

läraren och eleverna ömsesidigt förhandlar sig fram till vilka gränser som ska gälla i under-

visningen. Eleverna verkar arbeta lika effektivt med uppgifterna oavsett om läraren är närva-

rande eller frånvarande.  
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tar upp olika perspektiv som läraren intar i sin uppmärksamhet på undervis-

ningssituationen17. Samspelet i dessa perspektiv grundar sig på ett interak-

tionistiskt synsätt. Det innebär att lärarens uppfattning uppstår till följd av 

samverkan mellan vissa individfaktorer till exempel pojkar och flickor, döva, 

hörselskadade och eventuellt andra fysiska funktionsnedsättningar och om-

givningsfaktorer i ett samspel i en undervisningssituation, något som läraren 

måste förhålla sig till. Det gör det svårt eller nästan omöjligt att urskilja varje 

faktors betydelse i en undervisningsprocess. Detta synsätt baseras också på 

ett dialektiskt och holistiskt perspektiv – där elevernas handlingar, tankar 

och uttryck formas av den ständigt pågående interaktionen mellan biolo-

giska, genetiska och mentala individfaktorer i samspelet med omgivnings-

faktorer i undervisningen. På så sätt blir det en indirekt form av discipline-

ring och ett underlag för lärarens och elevernas eget meningsskapande i sam-

spelet i undervisningen (Garpelin, 1997).    von Wright (2000) menar att om 

underliggande rationalitet i undervisningen kan förstås kan man ”även förstå 

på vilket sätt handlingsstrategin ter sig meningsfull” (a.a. s. 39). Mead 

(1934, 1976) som betonar det ömsesidiga rollövertagandet i ett symboliskt 

perspektiv menar att individer i interaktion med andra ömsesidigt tar varand-

ras roller och blir på så sätt alltmer medvetna om sig själva och omvärlden. 

Enligt Mead tar individers medvetanden
18

 form och utvecklas socialt genom 

samspel med varandra i en ständig och ömsesidig språkprocess. Individer har 

en förmåga att se sig själva som objekt i andras ögon, reflektera över sig 

själva som objekt och utföra sina handlingar utifrån andras perspektiv eller 

utifrån hur individer tror att andra ser på dem. Det är individers sätt att aktivt 

forma sina tankar och tolka sina sociala handlingar19.  

                                                      
17 von Wright (2000) menar att enligt Englund (1996) ligger de avgörande skillnaderna i 

pedagogiska konsekvenserna inte i själva undervisningens metoder eller utbildningens organi-

sering utan det är dess underliggande rationalitet som bestämmer. Med hjälp av detta begrepp 

menar von Wright (a.a.) att det går att diskutera hur en undervisningsprocess kan ta form och 

ange en riktning för vad som är meningsfullt eller förnuftigt. En kommunikativ rationalitet 

inriktar sig på gemensam förståelse eller ömsesidighet och då betonas en under-

visningssituation som ett intersubjektivt fenomen. En instrumentell rationalitet inriktar sig på 

att ”nå fram”, eller sträva för att nå mål. På så sätt kan rationaliteten ge en viss riktning för 

innebörden av handlingsplaner som läraren utformar och i det perspektiv som läraren intar sin 

uppmärksamhet.  

  
18 Enligt Meads teoretiska begrepp (1976) uppstår individens medvetande om sitt egna jag i 

nära samspel med andra redan i den första relationen mellan barnet och dess mor. Det egna 

jaget etableras först när individen blir medveten om sig själv och ser sig själv som ett objekt 

bland många i samspelet. Individen för en inre dialog med jaget i relation till självet och 

etablerar detta. Individens medvetande om det egna jaget är produkt eller resultat av hand-

lingar och gester som sker i det sociala samspelet med andra individer och jaget utvecklas 

hela livet i samspelet med andra.  

 
19 Meads (1934, 1976) resonemang om ”gest”, ”den signifikanta andra”, ”rollövertagande” 

och ”den generaliserade andre” är de begrepp som diskuteras i detta perspektiv på den symbo-

liska interaktionismen. En individs förståelse av en handling grundar sig på gemensam social 

och kommunikativ handling. Begreppet ”gest”, som Mead (1934, 1976) tar upp, har en funk-
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3.1.2 Signaler i teckenspråkig klassrumsinteraktion 

 

Samtal och sociala handlingar i det teckenspråkiga klassrummet kan förstås 

om de är förankrade i situerat sammanhang i en interaktion mellan lärare och 

elever samt elever sinsemellan i undervisningen. Personliga och sociala mö-

ten i denna interaktion ger möjligheter att utveckla olika sätt att kommuni-

cera (Berger & Luckmann 1979). Dessa möten med snabb feedback kan 

styra vad som ska sägas och inte sägas beroende på situation. Vilka ansikts-

uttryck och andra icke-verbala uttryck och rörelser vi visar för varandra har 

en betydelse för hur individer uppfattar utsagan och hur kommunikationen 

kommer att fortskrida. Detta ligger ofta till grund för individernas första 

intryck av varandra. Missförstånd kan uppstå speciellt om individerna inte 

känner varandra så väl, eller att de inte vet hur man ska kommunicera med 

varandra, till exempel att individerna inte förstår den andras uttryck för tan-

kar, känslor, beteenden och andra icke-verbala uttryck (Asplund, 1987; Ber-

ger & Luckmann 1979). 

 

Individens rollutförande eller framträdande kan upplevas och framställas 

tillsammans med andra aktörer (Goffman, 1967). Att leda en klass elever 

innebär inte bara att undervisa utan det rör sig också om de elever som utgör 

klassen och där var och en bidrar till hur väl verksamheten fungerar. Det 

innebär att hålla ordning på allt som måste göras i form av, till exempel om-

givningsfaktorer som lokaler, klasstorlek, innehåll, läromedel, tidsschema, 

                                                                                                                             
tion i en social handling. Den ger en respons på det som gesten syftar till och inte på själva 

gesten. I ett samtal med gester anpassar individer sig till eller svarar på konsekvenserna av 

den andras gester genom att själva sätta sig in i den andras situation eller den andras hand-

lingar. Individer kan genom att inta den andres perspektiv ändra sina handlingar efter omgiv-

ningens förväntningar. Detta förutsätter att en individ har ett medvetande och kan se sig själv 

som ett objekt bland många. Genom samspel med andra individer, framför allt de Mead kallar 

“signifikanta andra” anpassar till exempel en elev eller ett barn sig efter de vuxnas inklusive 

lärarens förväntningar och ser sig själv med deras ögon. Elevens eller barnets medvetande 

utvecklas genom att inta den andres perspektiv och ändra sin handling efter deras, det vill 

säga signifikanta andras förväntningar i samspelet. Elevens eller barnets mål är att duga i de 

vuxnas och kamraternas ögon oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-

ning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När individer kommunicerar med varandra 

kan de turvis överta varandras roller som Mead kallar för ”rollövertagande”. I denna process 

blir individer med tiden mer medvetna om sig själva som individer. Genom att en individ 

övertar den andras roll ges möjligheten att se sig själv med den andres ögon, liksom den andra 

också får samma möjlighet att se sig själv genom den första ”andre”. Detta ömsesidiga roll-

övertagande blir möjligt genom en gemensam samhörighet i hur individer tolkar och förstår 

aktuella gester i begynnande handlingar. Om individerna upplever att de är överens om hur de 

ska tolka gesterna då uppfattas gesterna som gemensamma signifikanta symboler. Dessa 

symboler kan vara ett språk, verbala och icke-verbala uttryck som till exempel handviftning, 

blinkning. Ju mer samspelta individerna är desto lättare blir det för dem att tolka hur de ge-

nom sitt rollövertagande uppfattar varandra.  
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arbetsformer och utformning av undervisningen. Läraren förankrar sin roll 

och agerar i någon form av aktivitet för eleverna. Eleverna fungerar ofta som 

något slags publik eller aktörer som uppfattar signalerna på olika sätt. Till 

exempel om en lärare är upptagen med något, signalerar läraren till eleverna 

att läraren inte är tillgänglig för någon kontakt. Läraren kan också avbryta en 

pågående interaktion genom att påpeka att eleverna ska göra något annat 

eller att läraren har något nytt att komma med. I interaktionen i det tecken-

språkiga klassrummet finns signaler som regleras i samtalet mellan läraren 

och eleverna. Det förväntas en viss erfarenhet av hur dessa bör utnyttjas – en 

form av social färdighet eller kompetens. Genom Meads (1934, 1976) soci-

ala gest anpassar läraren och eleverna sig till varandra eller svarar på konse-

kvenserna av den andras gester genom att själva sätta sig in i den andras 

situation eller den andras handlingar. Vad kan detta ge för konsekvenser för 

elevernas och lärarens deltagande i undervisningen? 
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4 Tidigare forskning om 
klassrumsundervisning 

4.1 Klassrumsforskning i teckenspråkig miljö 

 
Studier om klassrumskommunikation på teckenspråk både nationellt inter-

nationellt har genomförts av Ahlström och Preisler (1998), Bagga-Gupta 

(2000, 2001a, 2001b, 2002, 2004), Erting (1985, 1988), Johnson och Erting 

(1989), Lundström (1985, 1988, 2005), Mather (1987a, 1987b, 1989a, 

1989b, 2005), Nelfelt (1983), Smith och Ramsey (2004) samt Svartholm, 

Andersson och Lindahl (1993). Dessa studier bygger främst på analyser av 

interaktionen mellan lärare och döva elever i olika undervisningssituationer, 

till exempel aspekter kring det språkliga samspelets funktioner och regler i 

klassrummet samt samtalsreglerande och andra signaler vid kommunikation 

i undervisningen på teckenspråk. En lika viktig aspekt som också framkom-

mit i studierna är betydelsen av lärarens färdigheter i teckenspråk. Det inne-

bär att läraren ska kunna uttrycka sig så obehindrat på teckenspråk att ele-

verna inte behöver anpassa sitt teckenspråk för att läraren ska förstå dem 

eller anstränga sig för att uppfatta och förstå vad läraren uttrycker. Svart-

holm et al. (1993) diskuterar vilka följder det kan bli i samspelet mellan lära-

ren och eleverna i det teckenspråkiga klassrummet om läraren inte har till-

räckligt med teckenspråkskunskaper. Författarna refererar till Woodwards 

och Allens enkätundersökning, där 140 av närmare 2000 lärare svarade att 

de använde det amerikanska teckenspråket i undervisningen. Efter en när-

mare analys av deras svar visade det sig att endast sex av 25 som använde 

teckenspråket verkligen behärskade det. Utifrån elevernas perspektiv anpas-

sas samspelet efter lärarens teckenspråksfärdigheter.  

 

Stokoe (1960) som gjort studier med lingvistisk inriktning var bland de 

första som visade skillnader mellan olika lärares sätt att upprätthålla kom-

munikation med studenter i klassrummet. Smith och Ramsey (2004) menar 

att det inte har någon betydelse vilket språk eller kommunikationsform lära-

ren använder. Det är lärarens sätt att använda språket som är avgörande. 

  

För att ett samtal på teckenspråket ska fungera i undervisningen förutsätts att 

lärare och elever tillägnar sig vissa regler för samspel. Nelfelt (1983) stude-
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rade interaktionen i några nybörjarklasser vid en specialskola för döva och 

hörselskadade. Syftet var att få kunskap om hur kommunikation i klasserna 

fungerat och hur social anpassning hos eleverna var relaterad till interakt-

ionsmönster. I studien jämfördes olika typer av återkopplings- och turtag-

ningssignaler som används i interaktionen på talat språk och signalerna som 

används i interaktionen på teckenspråket. Den skillnad som betonas är att 

signalerna i talspråksinteraktionen, ljud och sådana som framställs med hjälp 

av röst, inte används vid teckenspråksinteraktionen. I ett teckenspråkigt in-

teraktionsmönster uppmärksammade den hörande läraren mer de elever som 

använde rösten, än de elever som inte gjorde detta. Eleverna lärde sig an-

passa sig till det mönster som de uppfattade fungerade bäst, det vill säga att 

ge ljud ifrån sig för att få eller behålla lärarens uppmärksamhet samt för att 

få ordet. Ett annat exempel var lärarens sätt att glida med blicken över hela 

klassen då och då för att se vad eleverna hade för sig. Läraren gav frågan 

eller turen till en av eleverna med hjälp av blickkontakt och eleven började 

svara eller berätta. Under tiden eleven berättade på teckenspråk, svepte lära-

ren med blicken över klassen och eleven slutade i tron att läraren inte ville 

lyssna. Läraren märkte det och vände åter blicken till eleven. Eleven började 

berätta igen och läraren gled än en gång med blicken över klassen. Eleven 

slutade. Efter ett par gånger med detta mönster deltog några av eleverna inte 

i undervisningen. De utgick ifrån att läraren inte lyssnade eftersom läraren 

inte iakttog dem medan de berättade. Det kan jämföras med en talspråkig 

interaktionssituation där hörande elever fortsätter berätta något på talspråket, 

även om läraren ser bort då och då. Eleverna tror sig uppfatta att läraren hör 

vad de säger även om läraren inte håller kvar blicken på dem.  

 

Den andra läraren som var döv, följde det teckenspråkiga interaktionsmönst-

ret och behöll blicken på den elev som berättade och hade samtidigt kontroll 

över situationen med hjälp av blicken i ”ögonvrårna” eller inom synfältet. 

Läraren hade blicken riktad mot eleven under hela den tid eleven hade ordet. 

På samma sätt hade läraren alla elevers blickar riktade på sig när läraren 

hade ordet. Däremot hade läraren inte samma tolerans som de andra lärarna, 

när några av eleverna vände bort blicken under tiden när läraren hade ordet. 

En sådan uppmärksamhet hade inte lärarna som följde det talspråkiga inter-

aktionsmönstret.  

 

Svartholm et al. (1993) menar att det är fler faktorer än lärarnas tecken-

språksfärdigheter som behövs för att ett språkligt samspel ska fungera i ett 

klassrum. Studien om klassrumskommunikation, där ett antal lärare undervi-

sade elever i olika klasser vid Manillaskolan i Stockholm samt vid Riksgym-

nasiet för döva i Örebro, visar att lärarna och eleverna använder olika visu-

ella signaler för att kunna reglera kommunikation i undervisningen, till ex-

empel språkväxlingar och turtagningar mellan läraren och elever beroende 

på gruppens storlek, lektionens syfte, innehåll och uppläggning. Lärarna har 
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olika roller under de lektioner då hela klassen med 23 högstadieelever är 

samlad, som att inta föreläsar-, samtalsledar- och/eller åhörarroll, då ut-

rymme ges för egna frågor och inlägg i klassrumssamtal. Även Mather 

(1987a, 1987b) visar att lärarnas sätt att reglera och tydliggöra turtagningar-

na med hjälp av blicksignaler i klassrumssamtalet avgör om det blir missför-

stånd bland eleverna om vem som ska få ordet. De signaler som lärarna och 

eleverna använder i samtalet på teckenspråk är alltså nödvändiga för att 

kommunikationen i klassrummet ska fungera. För att en dialog på tecken-

språk ska vara ändamålsenlig, måste den vara tillgänglig för alla i klassrum-

met.  

 

I klassrumssamtal på talspråket använder läraren ofta intonation och andra 

signaler grundade på talets prosodi för att förmedla den språkliga informat-

ionen, till exempel för att markera en fråga till eleverna. Dessa skiljer sig 

från de signaler läraren använder för att markera en fråga på teckenspråket 

(Bergman, 1982b, 1982c; Svartholm, et al., 1993). Enligt Mather (1987a, 

1987b) är dessa så kallade icke-manuella grammatiska signaler20 för frågor 

bland annat höjda eller sänkta ögonbryn, framåt- eller neråtlutat huvud och 

ögonkontakt. Mather menar att en lärare, som inte på tydligt sätt använder 

dessa signaler vid en fråga på teckenspråk, ofta får fel respons eller annat 

svar från elever. Det får läraren att tro att eleven inte kan svara. Då fortsätter 

läraren att fråga andra elever. Det händer också att läraren som inte är med-

veten om dessa signaler får en annan uppfattning om innehållet i elevens 

yttrande och som följd ger läraren en felaktig respons. 

 

 

4.1.1 Blickar och blickriktningar 

 

Mather (1987a, 1987b, 1989a, 1989b) diskuterar betydelsen av blickrikt-

ningar och icke-manuella signaler i klassrumskommunikation på tecken-

språk. Mather (a.a.) tar upp två blickriktningar. Den ena är individuell blick-

riktning (I–Gaze) som kräver ömsesidig ögonkontakt mellan en person och 

en av mottagarna i gruppen. Denna blickriktning hålls kvar tills personen i 

fråga är klar med sin samtalstur eller tills personen får en respons från mot-

                                                      
20 Dessa icke-manuella grammatiska signaler ingår i en kategori av det svenska tecken-

språkets grammatik: huvudnickning, huvudskakning, blick, blickriktning från vänster till 

höger, blickriktning från höger till vänster, blickriktning från höger till vänster och tillbaka 

upprepade gånger, blickriktning uppåt, blickriktning neråt, ändringar i blickriktningar, ögon-

kontakt, ögonbryn höjning, ögonbryn sänkning, näsryckning och munrörelse (Bergman, 

1982b).  Skillnader mellan dessa och de universella ansiktsuttrycken är hårfina.  
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tagaren. När en lärare använder denna individuella blickriktning i ett samtal 

med en elev i en klass vet eleverna vem lärarens yttrande eller fråga riktas 

till. Den andra blickriktningen är gruppindikerande (G–Gaze). Personen 

signalerar sin blickriktning till hela gruppen utan att skilja ut någon enskild 

person. Personens blickriktning fördelas jämnt inom gruppen och personen 

ger då en blick från den ena sidan av gruppen till den andra. Denna så kallad 

G–Gaze blickriktning använder läraren i klassrumssamtal på teckenspråk om 

inte läraren avser att rikta sig till en elev för att fråga eller kräva ett svar. Om 

läraren väljer att använda sin så kallade I–Gaze blickriktning mot en elev i 

samtalet, då signalerar läraren till de andra eleverna i klassen att endast 

denna elev är mottagare. Enligt Mather (a.a.) kan det uppstå vissa svårighet-

er i klassrumssamtalet om en lärare inte tydliggör sin blickriktning. Till ex-

empel om läraren avser att i samtalet rikta sig till hela klassen men ändå 

oavsiktligt använder I–Gaze blickriktning mot en specifik elev i klassen un-

der den tid läraren berättar en historia för eleverna på teckenspråk. Då tar 

eleven automatiskt på sig rollen som mottagare och måste svara medan de 

andra uppfattar att de för tillfället inte är tilltalade.  

 

Mather (a.a.) studerade också skillnader mellan hörande och döva lärares sätt 

att signalera sina blickriktningar till elever i undervisningen på amerikanskt 

teckenspråk. Den döva läraren använder G–Gaze blickriktning hela tiden för 

hela klassen i undervisningen och signalerar I–Gaze blickriktning till en elev 

först när eleven får ordet och ska yttra sig. Den hörande läraren däremot 

varierar mellan G–Gaze och I–Gaze blickriktningar i klassen och tydliggör 

ofta inte blickriktningarna tillräckligt för att få avsedd respons från eleverna. 

Lärarens olika blickriktningar till elever i ett klassrumssamtal har stor bety-

delse för elevernas respons. 

 

Smith och Ramsey (2004) gjorde videoanalyser av den döva lärarens samtal 

med döva och hörselskadade elever på amerikanskt teckenspråk i undervis-

ningen. Genomsnittsålder på eleverna var 11,5 år. I samtalet analyserades 

olika aspekter, bland annat användning av det amerikanska teckenspråkets 

grammatiska struktur, berättande och beskrivande aktiviteter, IRE-struktur21 

(Mehan, 1979a, 1979b), mängden didaktisk lärarkontroll och social interakt-

ion mellan läraren och eleverna. I studien framkom att läraren använde ett 

antal markörer för att reglera samtalet med eleverna i undervisningen, såsom 

spatiala referenser (spatial referents), icke-manuella signaler (nonmanual 

markers), blickar (eye gaze), pekningar (indexing, pointing) och samtalsmar-

körer (discourse markers). 

                                                      
21 IRE-struktur (Initiering, Respons och Evaluering) – en samtalsstruktur med turtagnings-

mönster, som fått denna benämning första gången av Bellack, Kliebard, Hyman och Smith 

(1966), har fått en stor uppmärksamhet i klassrumsforskningen (Sahlström, 2008).  
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Läraren använde blickar (eye gaze) för att styra turtagningar i undervisning-

en (Smith & Ramsey 2004; se även Mather, a.a). Innan lektionen börjar sve-

per läraren med blicken över hela klassen för att se om alla har blickarna 

riktade mot läraren. När läraren har elevernas uppmärksamhet samtalar lära-

ren med hela klassen utan att ha blicken på någon elev. På så sätt ”hindrar” 

läraren eleverna att begära ordet men samtidigt sveper läraren med blicken 

över hela klassen för att se om eleverna följer undervisningen. Läraren an-

vänder icke-manuella signaler (nonmanual markers) med hjälp av blicken 

för att utse en elev att svara på lärarens fråga. När läraren sedan ställer en 

fråga överblickar läraren först hela klassen, noterar vilka elever som söker få 

ordet och fokuserar sedan blicken på en viss elev och uppmärksammar ele-

ven på att svara. Smith och Ramsey (2004) noterar att de flesta elever har 

erfarenheter av att använda teckenspråk och kan följa lärarens blick till av-

sedd elev. De kan också se skillnad i lärarens sätt att använda blickar i 

undervisningen, till exempel mellan lärarens blick som icke-manuella signa-

ler (nonmanual markers) och som en del i lokalisationsregler där läraren 

refererar till det spatiala utrymmet med hjälp av blickar. 

 

 

4.1.2 Spatiala referenser och icke-manuella signaler 

 

Enligt Smith och Ramsey (2004) använder den döva läraren i stor utsträck-

ning spatiala referenser (spatial referents) i undervisningen. När läraren på 

teckenspråket introducerar ett ämne eller inleder en berättelse används 

grammatiska regler för att lokalisera och etablera ett innehåll i ämnet eller 

berättelsen. Läraren använder sitt eget spatiala utrymme för att först be-

nämna varje objekt och tilldela vart och ett dess plats i utrymmet och i för-

hållande till varandra. Detta förbereder det refererande som läraren sedan gör 

till objekten i den påföljande introduktionen eller berättelsen. Läraren an-

vänder också icke-manuella signaler (nonmanual markers) för att markera 

frågor. Läraren sneglar och höjer eller sänker ögonbrynen när läraren ställer 

WH typer av frågor (what, where, when, who, why) och höjer ögonbrynen 

vid ja-nej frågor. Läraren använder också icke-manuella "non-grammatical" 

uttryck i rollspel. Då anlägger läraren en förbryllad min när denne ställer 

frågor om innehållet. 
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4.1.3 Pekningar och tecken 

 

Läraren använder enligt Smith och Ramsey (2004) framför allt pekfingret 

(indexing, pointing) och ibland tummen i undervisningen. Läraren agerar på 

två sätt. I det ena fallet pekar läraren på en elev för att ange att denne får 

ordet och att hela klassens uppmärksamhet ska riktas på denne. I det andra 

fallet pekar läraren "pronominally" – det vill säga genom att hänvisa till spa-

tiala referenser eller faktiska objekt i klassrummet. Läraren använder också 

olika tecken som samtalsmarkörer (discourse markers) i klassrumsamtalet 

såsom ”BUT”, ”READY”, ”SO”, ”THAT”. De mest frekventa samtalsmar-

körerna är ”OK” och ”NOW” som läraren markerar med en hand eller båda 

händerna för att inleda ett nytt ämne. ”OK” används också vid slutet av 

kommunikationen. Andra markörer för att följa upp eller avsluta samtalet är 

”RIGHT”, ”TRUE”, ”GOOD”, ”THANK YOU”. Dessutom, som en reaktion 

eller en respons på ett bra svar eller en insiktsfull kommentar, pekar läraren 

på eleven och nickar. Läraren ler igenkännande och uttrycker sig med mun-

nen "ah".  

 

Smith och Ramsey (2004) menar att ett fåtal studier har publicerats om lärar-

strategier för utvidgat samtal (extending discourse) med döva elever i klass-

rum på teckenspråk och hur dessa strategier används för att kunna främja 

och utvidga elevernas deltagande i klassrummet. De refererar till Kluwin, 

(1981a, 1981b, 1983) i sin diskussion om ”spatiala referenser” som syftar till 

att stärka sammanhållningen i klassen, hålla samtalet flytande med eleverna 

och uppmuntra dem att uttrycka sig mer nyanserat. En så kallad "väntetid" 

strategi förutsätts också i undervisningen för att eleverna ska ges tid för att 

kunna svara och ge utförligare svar. Enligt Rowe (1986) väntar läraren för 

kort stund på ett svar från elever innan nästa fråga ställs och detta får till 

effekt att eleverna kommer med kortare yttranden eller undviker att svara. 

Eleverna ger mindre frekventa inlägg eller frågor och visar fler tecken på 

förvirring. Dessutom kommunicerar de mindre med varandra. En del av ele-

vernas sätt att svara på lärarnas frågor återspeglar enligt Svartholm, et al. 

(1993) "elevens tidigare erfarenheter av att använda sitt språk i olika slags 

undervisningssituationer” (a.a., s. 35). Det stämmer också med resultatet av 

en annan observation som gjordes med döva elever i en undervisningssituat-

ion (Wood & Wood 1997). Det noterades att läraren som har mer kontroll i 

samtal med elever korrigerar elevernas svar. Ett enkelt språk med ett konkret 

ordförråd används oftare och eleverna visar samma tendens. Omvänt fram-

kallar läraren som har mindre kontroll i samtalet mera komplexa yttranden. 

Smith och Ramsey (2004) menar att mindre kontrollerande lärare föredrar 

strategier som baseras på berättelser i undervisningen och undviker frågor 

med givna svar. Författarna, som diskuterar erfarenheter av lärarkontroll i 

klassrumssamtalet, refererar till Kretschmer (1997) som menar att denna typ 
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av samtal ofta blir ett hinder för en meningsfull delaktighet för döva elever i 

undervisningen. De menar att IRE-strukturen kan kombineras med en stra-

tegi i berättande och beskrivande aktiviteter, för att på ett mera framgångs-

rikt sätt kunna utveckla elevernas språk. Elever som integreras socialt i en 

klass får då möjligheter att ledigt uttrycka sig mer varierat och säkert i ett 

samtal.  

 

Lundström (1985, 1988) har genom sina videoanalyser av 14 klasser förde-

lade på fem specialskolor för döva i Sverige bland annat studerat inter-

aktionsprocessen i relation till klassens sammansättning och lektionsinne-

håll. Han har kommit fram till att "ju mer lektionen får karaktären av lärar-

ledning/lärarstyrning, desto mindre elevinitiativ och ju mer lektionen får 

karaktären av dialog/diskussion desto mer elevinitiativ och deltagande. Detta 

förutsätter ett språk som behärskas av alla" (a.a.,1988, s. 98). Undervisning-

en sker på svenskt teckenspråk i en av de 14 klasserna. Lundström (1988), 

som i denna klass gjort iakttagelser i samtalet mellan läraren och eleverna 

beskriver att det förekommer en hög abstraktionsnivå i deras samtal. Samta-

let är reflekterande och flyter fritt på teckenspråket. Lundström (a.a.) menar 

att det är lärarrollen i undervisningen som är förklaringen då ”de interakt-

ionsmönster, som är utmärkande för den pedagogiska processen i den regul-

jära skolan, förekom även i dövskolan. Läraren var den, som ledde och styr-

de lektionen, även om denna hade karaktären av dialog" (a.a., s. 160). 

 

 

4.1.4 Materialanvändning i klassrummet 

 

Bagga-Gupta (2000, 2002) har studerat hur vardagsinteraktion bland elever, 

lärare, assistenter och tolkar gestaltar sig i olika typer av tvåspråkiga lektion-

er. Svenskt teckenspråk, skriven och talad svenska används och samexisterar 

i olika interaktionsmönster i klassrummet. Enligt Bagga-Gupta (2001a, 

2001b) kan dessa mönster skapa möjligheter eller hinder för lärande. Hon 

utvidgar begreppet ”visuell literacy” i diskussionen om meningsfulla språk-

liga aktiviteter för döva i tvåspråkiga arenor i skolans värld. Visuell literacy, 

dess funktion och betydelse i undervisningen studeras i klassrummet. Lära-

ren använder så kallade literacyverktyg, det vill säga tavla, kritor, papper, 

pennor, texter, video och digitalteknik under en presentation av ett visst äm-

nesinnehåll. Läraren ritar och skriver ord, symboler och dylikt på tavlan och 

ber elever komma fram och göra på samma sätt. Läraren kommenterar eller 

tillrättavisar eleverna med hjälp av frågor. Bagga-Gupta (2001a) tar även 

upp de kommunikativa strategier som både döva och hörande lärare använ-

der i undervisningen, det vill säga repetition och länkning mellan två olika 

språkliga koder och modaliteter: det svenska teckenspråket och det skriftliga 
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språket. Händelselänkning och lokallänkning är de aspekter som diskuteras 

för att göra det möjligt för elevernas delaktighet och kommunikation mellan 

dessa visuella tvåspråkiga arenor. Bagga-Gupta (a.a.) och även Roos (2004, 

2010) diskuterar dessutom handalfabetets roll och funktion i undervisningen. 

Enligt dem har användningen av handalfabet en stor effekt för eleverna, och 

Roos (a.a.) menar att handalfabetets betydelse ofta underskattas av lärarna i 

undervisningen jämfört med hur man ser på det som en naturlig del av ele-

vernas vardagliga kommunikation. 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar Bagga-Gupta (2000, 2001a, 

2001b, 2002, 2004) att interaktionen återspeglas och upprätthålls genom 

återkommande aktiviteter i olika undervisningssituationer. Genom att stu-

dera dessa vardagliga aktiviteter förstås hur elever och lärare skapar gemen-

samma meningar i olika aktivitetsprocesser i det teckenspråkiga klassrum-

met. Fokus ligger på ett aktivt deltagande av eleverna i olika socialt konstru-

erade praktiker. Det svenska teckenspråket och skriftspråket förstås då enligt 

Bagga-Gupta (a.a.) i termer av kommunikativa och situerade praktiker och 

inte i termer av isolerade neutrala färdigheter.  

 

Schönström (2010) beskriver döva tvåspråkiga specialskoleelevers färdig-

heter i svenska, framför allt när det gäller sambandet mellan färdighet i 

svenskt teckenspråk och skriven svenska. Studiens resultat visar att de elever 

som har höga färdigheter i svenska också har höga teckenspråksfärdigheter, 

det vill säga att de kan uttrycka sig mer levande på teckenspråket. Ett annat 

resultat som framkommit är att vad som beskrivits vid andraspråksinlärning-

en hos hörande också gäller för döva skolelever som har svenska som andra-

språk. Schönström (2010) menar alltså att teckenspråk som ett välutvecklat 

språk har en betydelse för utvecklingen av svenska för döva. 

 

 

4.2 Klassrumsforskning i talspråkiga 

undervisningssituationer  

 

Klassrumsforskningen om teckenspråkiga undervisningssituationer kan även 

relateras till den allmänna forskningen om vilken roll kommunikation har för 

hörande elever och lärare i undervisningen på talspråk. Utifrån den internat-

ionella klassrumsforskningens resultat som enligt Sahlström (2008) blivit 

klassiska, handlar det om fördelningen av deltagande i klassrumsinteraktion-

en. Denna typ av interaktionsmönster har den karaktären att i en så kallad 

en-till-många-relation fördelas ofta turer mellan läraren som enskilt delta-
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gande och eleverna som kollektivt deltagande i klassrumssamtalet. Det inne-

bär att varannan tur tas av läraren och varannan av någon av eleverna som 

talare. Det får konsekvenser för elevernas deltagande i klassrumssamtalet, 

nämligen att läraren ställer frågor och utser en av eleverna som svarar och 

där läraren sedan evaluerar eller följer upp svaret enligt den så kallade IRE-

strukturen22. Interaktionsmönstret i denna typ av klassrumssamtal är lärar-

styrt (a.a., s. 20), det vill säga att läraren lotsar elever. Eleverna intar då en 

passiv roll och har inte möjlighet att aktivt delta och påverka samtalets inne-

håll.  

 

Bellack, Kliebard, Hyman och Smith, (1966) har i en studie utformat ett 

analyssystem och med hjälp av detta kommit fram till ett interak-

tionsmönster i klassrummet, där läraren använder två tredjedelar av tiden till 

att samtala och ställa frågor. Eleverna får en tredjedel av tiden till att försöka 

svara på frågorna. Den så kallade två-tredjedels-regeln och användningen av 

IRE-struktur fick internationellt genomslag. Denna struktur kan fungera som 

en modell, där IRE-sekvenser beskrivs som tre turer, varav den första och 

den sista är lärarens, medan den tredje och mittemellan är elevens. Däremot 

är dessa tredelade frågesekvenser mindre lämpliga när det gäller beskriv-

ningen av samtal i smågrupper, elever sinsemellan i eget- och smågruppsar-

bete samt andra aktiviteter i mindre grupper.  

 

Sahlström (1999, 2001, 2008) diskuterar vidare att hörande elever intar en 

roll som lyssnare och upprätthåller sitt kollektiva deltagande i samtalet på 

olika sätt i relation till fördelningarna av samtalsturerna. I princip finns en-

ligt Sahlström (2008) tre typer av lyssnarhandlingar, nämligen att eleverna 

har blickarna mot läraren som talar, räcker upp handen och väntar på sin tur. 

Den andra handlingen är den motsatta då eleverna enbart visar att de lyssnar. 

Den tredje är att eleverna samtalar med varandra samtidigt som läraren talar 

till klassen. De elever som visar den första handlingstypen har stora möjlig-

heter att komma in som talare och orientera sig i turtagningarna i interak-

tionen. I relation till elevernas handuppräckningar fortsätter läraren formu-

lera frågor så, att flera av eleverna räcker upp handen. På det sättet upprätt-

håller läraren elevernas deltagande i samtalet. Sahlström (2008) visar att 

elevernas handuppräckning under en pågående lärartur också har betydelse 

för hur läraren konstruerar turerna. Eleverna lär sig genom handuppräckning 

modifiera sitt deltagande i de situationer där läraren konstruerar sina turer i 

kommunikationen. ”Att räcka eller inte räcka upp handen har alltså empiriskt 

visat sig vara ett sätt att som elev vara med och samkonstruera lärarens initi-

                                                      
22

 IRE-struktur (Initiering, Respons och Evaluering) – en samtalsstruktur med turtagnings-

mönster, som fått denna benämning första gången av Bellack, Kliebard, Hyman och Smith 

(1966), har fått en stor uppmärksamhet i klassrumsforskningen (Sahlström, 2008).  
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erande turer” (a.a., s. 30). Elevernas agerande i klassrumsinteraktionen leder 

också till att en del av dem får samma positioner oavsett om det är kateder-

undervisning eller om det är elevers eget arbete (Sahlström, 1999). Elevernas 

samtal med varandra sker också ofta samtidigt som läraren talar till klassen.  

 

 

4.2.1 Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete 

 

I relation till döva elevers interaktion i grupparbete diskuteras här en studie 

om hörande elevers tillvägagångssätt vid grupparbete (Forslund Frykedal, 

2008). Det är främst fokus på elevernas ambitionsnivåer i olika samarbetssi-

tuationer. Utformning och instruktion av gruppuppgifters form och innehåll 

samt gruppsammansättning ger olika förutsättningar som eleverna måste 

förhålla sig till innan de kan lösa uppgifterna. Eleverna möts och interagerar 

i smågrupper och de förväntas fungera utifrån sina förutsättningar och ambit-

ioner. De uppfattar också att de blir individuellt bedömda på gruppuppgifter 

de presterar. Deras upplevelser av uppgifternas karaktär och ömsesidiga 

beroende av varandra i grupparbetet varierar beroende på gruppsammansätt-

ning. De har olika uppfattningar om varandras prestationer vilket i sin tur 

påverkar deras ambitionsnivå. Vilka som har ansvaret påverkar också deras 

tillvägagångssätt vid grupparbetet. Enligt Forslund Frykedal (a.a.) kan detta 

förstås utifrån elevernas ambitioner. Deras ömsesidiga tillit till sina egna och 

varandras prestationer är förutsättningen för ett fungerande grupparbete, 

vilket eleverna inte alltid lyckas med. Forslund Frykedal (a.a.) menar att tillit 

är ett relationsvillkor som uppstår vid gemensamma sociala handlingar. Stu-

dien visar att ” i vissa situationer under särskilda förutsättningar kan tillit 

lättare uppstå. Det är framför allt i självvalda gruppsammansättningar som 

den ömsesidiga tilliten kan skapas mellan individer som arbetar tillsam-

mans” (a.a., s. 142). Forslund Frykedal (a.a.) betonar att den ömsesidiga 

påverkan också finns mellan lärare och elever. Då blir det viktigt för läraren 

att ta elevernas perspektiv för att försöka tolka och förstå deras situation och 

genom detta kunna utforma och skapa ett fungerande grupparbete. Lärarens 

roll har betydelse för att utforma ett grupparbete med tydliga ramar för 

gruppuppgifters form och för sammansättning av grupper.  
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4.2.2 Elevers lust att förstå 

 

Oavsett om det är döva eller hörande elever påverkas enligt Gärdenfors 

(2010) elevernas motivation av skolans struktur och dess omgivning. Om 

läraren gör undervisningen meningsfull och sätter upp relevanta mål skapas 

motivation hos eleverna att lära sig. Gärdenfors (a.a.) diskuterar hur under-

visningen kan organiseras för att öka motivation och förståelse hos eleverna. 

Till exempel att läraren går igenom undervisningens syfte i förhållande till 

kunskapsmål tillsammans med eleverna. På så sätt skapar läraren undervis-

ningssituationer som kan ge eleverna bättre överblick över sina egna möjlig-

heter och begränsningar. Det leder i sin tur till att de ”upplever sig ha kon-

troll över sitt lärande och blir bättre på att planera sin framtida utbildning” 

(a.a., s. 268).  Detta är en av de starkaste faktorerna för motivation, menar 

Gärdenfors. Motivationen minskar om eleverna inte har någon kontroll över 

vad de gör i undervisningen. De blir mer motiverade om aktiviteterna föran-

kras i deras erfarenheter och intressen. Deras vilja att försöka förstå höjs om 

de själva får vara med och fundera på frågor och problem. De kan lösa dem 

om läraren ger dem uppdrag med varierande exempel som får dem att upp-

täcka mönster och förstå ett sammanhang. Gärdenfors (a.a.) ger exempel på 

några verktyg: berättelser och andra narrativa strukturer hjälper eleverna att 

förstå och därefter kan eleverna organisera dem i sina minnen. Undervis-

ningsmaterial med digitala tekniker i olika kombinationer av bild, modeller, 

text, röst och rörliga bilder kan användas för att visualisera mönster. Dessa 

mönster förankras och fördjupas i de erfarenheter som eleverna får genom 

praktiska problemlösningar. Berättandet är enligt Gärdenfors (a.a.) en effek-

tiv metod för att presentera olika mönster. Han menar att liknelser är ett an-

nat avancerat sätt att skapa förståelse. Det är ett sätt att förankra kunskapen i 

något välkänt – en metafor som liknar en situation som man kan resonera 

kring och ge varierande exempel på. För att upptäcka mönster som styr den 

kultur eleverna lever i, måste de ställa den i kontrast till andra kulturer och 

beskriva på ett kontrasterande sätt den värld de lever i. Hur stimulerade ele-

verna blir, beror på lärarens uppmärksamhet och undervisningens upplägg 

men också på elevernas förutsättningar, förväntningar och tidigare erfaren-

heter. Bagga-Gupta (2001a, 2001b) framhåller också vikten av literacyverk-

stad i olika typer av tvåspråkiga lektioner. Det finns också elever som behö-

ver tydlig struktur för att kunna utvecklas optimalt i en undervisningssituat-

ion under lärarens ledning.  
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4.3 Genusrelaterad klassrumsforskning  

 

Flera svenska och internationella genusrelaterade studier från 1970-talet och 

framåt studerar interaktionen i klassrummet med fokus på köns- eller genus-

perspektiv, bland annat hur läraren förhåller sig till elever av olika kön och 

hur elever förhåller sig till varandra. Studierna utgår ofta ifrån att könsskill-

naderna är socialt betingade, det vill säga ”konstruerade” (Molloy, 2003). 

Betoningen av en dubbelriktad interaktion mellan biologiska och sociala 

faktorer är viktig, menar dock Emanuelsson och Fischbein (1986). Flickor är 

biologiskt mer försigkomna än pojkar under hela uppväxttiden. Det kan 

skilja cirka sju år i fysisk mognad i årskurs 6 mellan den tidigast puberte-

rande flickan som kan vara en fullvuxen kvinna och den senast puberterande 

pojken som fortfarande är ett barn i biologiskt avseende.  

 

Enligt Öhrns (2002) kunskapsöversikt med fokus på elevers identiteter och 

relationer i skolan och könsrollsmönster, har det inte skett några förändringar 

över tid i klassrumsinteraktion. Det är pojkar som tenderar att få mer upp-

märksamhet i fråga om både talutrymme och det fysiska rummet även idag 

liksom på 1970-talet. Även mönstren som visar skillnader i lärarens sätt att 

uppmärksamma och bemöta flickor och pojkar är desamma. Samtidigt ver-

kar mönstren också variera mellan olika klasser beroende på situationer och 

ämnen. I skolarbetet uppskattar flickor skrivande och samarbete då detta 

gynnar deras prestationer (Öhrn, 2000).  

 

En kartläggning gjordes 2010 av forskning om skolfaktorers inverkan på 

flickors och pojkars psykosociala hälsa med fokus på frågor om jämställd-

heten i skolan och vilken betydelse denna har för den svenska skolan (Ahrén 

2010; Westling Allodi, 2010). Denna kunskapsöversikt beskriver bland an-

nat att faktorerna skolprestation och psykisk hälsa ömsesidigt påverkar 

varandra. Pojkar tenderar att visa mer externaliserande beteenden, till exem-

pel uppförandestörningar, hyperaktivitet, ilska eller aggressivitet mot andra, 

medan flickor i de tidiga tonåren har tendens att vara mer internaliserande, 

till exempel oro, depression och känslomässiga problem som är riktade mot 

dem själva. Dessa beteenden kan ge ökad risk för effekter på hälsotillstånd 

och skolprestationer. Omvänt har låga skolprestationer, skolrelaterade krav 

och stress negativa effekter på elevernas hälsa. Flickors ökade sårbarhet för 

internaliserande beteende kan bidra till deras tendens att underskatta sin 

kompetens, trots att de som grupp presterar bättre. Pojkar tenderar att hamna 

snett om deras behov och intressen inte uppmärksammas. 1990-talets forsk-

ning har också lett till att flickors behov uppmärksammas mera – kanske på 

bekostnad av pojkarnas. Om det är så, kan jämställdheten i skolan ökas ge-

nom att sätta fokus på insatser som på olika sätt kan gynna både flickors och 

pojkars välbefinnande.  
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4.4 Summering  

 

Genomgången av tidigare forskning visar att det finns likheter och skillnader 

mellan klassrumsinteraktion på svenskt teckenspråk och på talad svenska när 

det gäller kommunikationsvillkor. Den största skillnaden är att i den tecken-

språkiga interaktionen används visuella signaler till exempel blickar, blick-

riktningar, mimik och handrörelser. I talspråksinteraktionen används auditiva 

signaler, till exempel ljud och röst. Utifrån denna skillnad finns likheter och 

skillnader i klassrumssamtal.  

 

Det finns skillnader mellan döva och hörande lärares sätt att signalera sina 

blickriktningar till elever i den teckenspråkiga klassrumsinteraktionen och 

även hur de ställer frågor och för samtal med eleverna. Döva lärare signale-

rar med tydliga blickar och blickriktningar i sitt sätt att reglera turtagningar i 

samtalet. Hörande lärare varierar sina blickriktningar och tydliggör ofta inte 

tillräckligt vem de vänder sig till för att få avsedd respons från eleverna. 

Oavsett om det är läraren eller en av eleverna som har ordet, syns det tydligt 

i den teckenspråkiga interaktionen om eleverna har eller inte har sina blickar 

riktade mot den som yttrar sig på teckenspråket. Gemensamt är att om dessa 

samtalsreglerande signaler inte följs – fungerar inte kommunikationen.  
 

Genusrelaterade klassrumsstudier om flickors och pojkars skolsituation kan 

sammanfattas med att pojkar får mest uppmärksamhet i klassrummet och har 

flera lärarkontakter än flickor. Dessa mönster, som studeras i undervisnings-

situationer där hela gruppen deltar, är så välkända att det är ofta utifrån dessa 

som könsskillnader diskuteras, bland annat skolans betydelse för flickors 

respektive pojkars psykosociala hälsa, hur skolprestation och psykisk hälsa 

relaterar till varandra samt hur biologiska och sociala faktorer samspelar. 

 

För att ett samtal på teckenspråket ska fungera i undervisningen krävs att 

lärare och elever tillägnar sig vissa regler i ett klassrumssamspel. Den tidi-

gare forskningen om klassrumsundervisningen visar att det behövs större 

insikt om klassrumssamtalets villkor för att förstå hur läraren reglerar en 

fungerande klassrumskommunikation på teckenspråk. En hög kommunikativ 

medvetenhet hos läraren verkar nödvändig för att få samtal att fungera. I den 

tidigare klassrumsforskningen rörande teckenspråk har framför allt kommu-

nikativa mönster studerats och skillnader mellan döva och hörande lärares 

sätt att kommunicera i klassrummet. Det saknas dock studier som jämför 

olika typer av undervisningssituationer med större och mindre gruppstorle-

kar och där lärare kan antas vara mer eller mindre styrande och kontrolle-

rande. Vidare saknas även studier av könsrollsmönster i olika undervisnings-

situationer i det teckenspråkiga klassrummet. 
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5 Metod och genomförande 

Föreliggande klassrumsstudie fokuserar det teckenspråkiga samtalet, där 

både läraren och eleverna uttrycker sig verbalt och icke-verbalt, liksom på de 

signaler som reglerar samtalet dem emellan, till exempel blickriktningar, 

mimik, gester, kropps- och handrörelser, blick- och kroppskontakt. Videoob-

servationer är relevant som metod för datainsamlingen när syftet är att kunna 

beskriva den visuella interaktionen bland döva elever och deras lärare i ett 

teckenspråkigt klassrum. Fördelen med tekniken är att kunna studera en vi-

deoinspelad interaktion i detalj mellan aktörerna, vilket inte är möjligt med 

direktobservationer. Videoinspelade material kan spelas upp flera gånger för 

att studera lärarnas och elevernas kommunikativt språkliga uttryck och hand-

lingar i interaktionsprocesser. Materialet ger möjlighet att få en uppfattning 

om till exempel uttryck och handlingar på ett omedvetet plan, det vill säga 

det som inte ens aktörerna vet att de gör men som videon kan ”avslöja”. 

Även vad ett agerande av lärare eller elev kan få för betydelse senare i pro-

cessen kan studeras. Analysarbete i det perspektivet kan också studeras i 

förhållande till frågor om vad som är ”generellt” för döva elever mer allmänt 

och vad som är ”specifikt” för just dessa elever som visas i materialet (Ahl-

ström, 2000; Preisler, 1990).  

 

 

5.1 Videoinspelning som datainsamlingsmetod 

 

Hur video används som datainsamlingsmetod kan beskrivas på olika sätt. Ett 

upplägg med syfte och val av inspelningssituationer förutsätts för att kunna 

beskriva och analysera en interaktionsprocess, till exempel samspelet mellan 

förskolebarn med funktionsnedsättning och deras omgivning i pedagogiska 

verksamheter (Ahlström, 2000; Brodin, 1991; Preisler, 1990). Ett annat ex-

empel är att kunna beskriva hur den interaktion barnen deltar i är organiserad 

(Niemelä, 2008; Heikkilä & Sahlström, 2003; Häggblom & Sahlström, 2003; 

Häggblom, Melander & Sahlström, 2003). Ahlström och Preisler (1998) har 

bland annat videoobserverat och registrerat klassrumsinteraktionen elev-

elev, och lärare-elev i olika skolmiljöer för att beskriva hörselskadade ele-

vers kommunikativa, språkliga och sociala situation. Bagga-Gupta (2000, 
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2002) och Lyngvaer Hansen (2005) beskriver arbeten med inspelningar och 

processer med analyser av videomaterial med fokus på klassrumsinteraktion 

på teckenspråk i den tvåspråkiga arenan.  

5.2 Genomförande 

 

I föreliggande utvecklingsprojekt som påbörjades i början på 2000 talet (se 

kapitel 1.4 s. 22) är syftet att studera interaktionen mellan döva elever och 

deras lärare i det teckenspråkiga klassrummet. Frågeställningarna behandlar 

vad som karaktäriserar interaktionen i helklass, halvklass och grupparbets-

situationer och belyser lärares och elevers interaktion med varandra i under-

visningssituationer. Vidare studeras om det finns skillnader mellan döv och 

hörande lärares sätt att kommunicera med eleverna samt hur flickor och poj-

kar interagerar med varandra och med lärare i olika situationer i det tecken-

språkiga klassrummet. Då klassrumsstudien är avgränsad till detta syfte har 

detaljerade uppgifter om individuella faktorer som till exempel elevernas 

bakgrund och hemförhållanden ej ingått i datainsamlingen. Inte heller finns 

underlag för lärarens bedömningar av elevernas kunskaper i skolämnen eller 

om eleverna uppfyller sina mål enligt läroplanen. Vad som händer runt ele-

verna och läraren på raster, vid luncher och på skolgård ingick ej i studien.  

 

Datainsamlingen består av videoobservationer av undervisning i samhälls- 

och naturorienterande ämnen SO/NO. Dessa ämnen har sin grund i det initi-

ala projektet (se kapitel 1.4 s. 22). Klassen hade per vecka 21 schemalagda 

lektioner varav fem i SO/NO. Undervisningen var upplagd i helklass, halv-

klass och grupparbete. Klassen observerades vid fem olika tillfällen under en 

termin. Vi var tre personer23 som videoinspelade sju hela lektioner i SO/NO. 

Detta utgör empirin i denna studie.  

 

 

5.3 Forskningsetiska aspekter 

 

Skolledningen vid specialskolan, lärarna och föräldrarna eller målsman till 

de barn som medverkade i videoinspelningarna i klassrumsstudien tillfråga-

des om deltagande med en skriftlig information om bakgrund och syfte med 

studien (se exempel på brev till Rektor vid Specialskolan för döva och hör-

                                                      
23

 Vi ingick i de två institutionernas samarbete i utvecklingsprojektet vid dåvarande 

Lärarhögskolan i Stockholm (se kapitel 1.4 s. 22). 
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selskadade, Bilaga 1, s. 125). De lärare som visat intresse för medverkan 

informerade i sin tur föräldrarna. På så sätt gav de samtycke till att deras 

barn medverkade. Utgångspunkten har varit att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer24. De medverkande hade klart för sig vad det in-

nebar att samtycka till medverkan (samtyckeskrav). De har informerats om 

principerna, att elevernas och lärarnas deltagande varit frivilligt och att de 

när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan (informationskrav). Döva 

och hörselskadade individer utgör en liten grupp och konfidentialitetskravet 

har medfört att de medverkande garanteras att inte bli identifierade vid bear-

betning av etiskt känsliga uppgifter. Risken att bli igenkända är mycket stor 

trots avidentifiering vid publicering av videomaterialet. Eleverna som doku-

menterades i denna studie måste därför ha etiskt skydd. Hermerén (1996) 

diskuterar avvägningar mellan krav på en forskning av hög kvalitet för att få 

fram ny kunskap och de medverkandes egna krav på integritet. Gustafsson, 

Hermerén och Petersson (2005)25 menar att nödvändiga regler och deras 

tillämpningsområde måste preciseras i studien. Almqvist, Lidegran och Lun-

dqvist (2003) menar att det är omöjligt att undvika inspelning av dessa ele-

ver. Däremot går det att undvika att analysera deras uttryck och agerande 

relaterat till individ.  

 

Det har också varit av vikt att diskutera vad användning av digital videotek-

nik kan innebära som datainsamlingsmetod samt om rörliga bilder eller 

teckningar från det insamlade videomaterialet skulle ha integrerats som re-

presentation vid publiceringen. Några avvägningar har gjorts och resultatet 

blev att de medverkandes integritet måste prioriteras. De videosekvenser 

som publiceras har hanterats med garanti att de medverkande inte blir igen-

kända. Förutom att videomaterialet förvaras säkert får detta, enligt nyttjan-

dekravet endast användas för forskningsändamål.  

 

Föreliggande studie har fokuserat på att analysera samtalet, där både läraren 

och eleverna uttrycker sig verbalt och icke-verbalt, liksom på de signaler 

som reglerar samtalet dem emellan i det teckenspråkiga klassrummet. Till-

gång till denna typ av interaktion har inte varit möjlig utan videoinspelningar 

med flera kameror i helklass, halvklass och grupparbetssituationer. Det 

skulle annars inte heller varit möjligt att analysera olika typer av undervis-

ningssituationer då det i princip finns klasser med endast fem eller sex elever 

vid specialskolor för döva och hörselskadade (se Metodfrågor i kapitel 7.5 s. 

115).  

 

                                                      
24 Vetenskapsrådet (2002). http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
25 En omarbetad version av denna rapport, utgiven 2011. (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 

2011). 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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På det sättet det inspelade videomaterialet har använts för analys enligt syfte 

och frågeställningar (se kapitel 2 s.25) har legat till grund för resultat. Några 

etiska reflektioner har därför gjorts gällande frågor om utrymme för en detal-

jerad representation av verbala och icke-verbala handlingar i det transkribe-

rade materialet. Enligt Sahlström (2008) har omfattningen av klassrums-

forskningens datainsamlingsmetoder och transkriptionstekniker förändrats 

över tid, framför allt från det mer generella till det specifika. Denna förelig-

gande studie handlar just om det specifika, det vill säga hur endast 17 elever 

och tre lärare samtalar med varandra på svenskt teckenspråk i klassrumsun-

dervisningen.  

 

Intresset för en samtalsanalytisk inriktning har på senare tid ökat för att 

främst förstå innebörden av vad som sägs och görs i det analyserade materi-

alet (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). En mindre del av materialet an-

vänds ofta för att analyseras i detalj, medan i tidigare klassrumsforskning har 

hela material använts för resultat. ”Ju mer detaljerad analysen blir, desto 

mindre blir också den mängd material som används. Där Bellack et al an-

vänder hela sitt material för sina kategoriseringar använder Alton-Lee et al 

36 minuter – en ganska betydande skillnad” (Sahlström 2008 s. 63-64).
26

 Då 

förutsätts en diskussion om vilka videosekvenser som väljs och används för 

vidare analyser (se kapitel 5.5.3 s.60 och 5.5.4 s. 63). 

 

 

5.4 Deltagande elever och lärare 

 

Klassen har 17 elever och tre lärare, vilket är många, jämfört med de flesta 

klasser i specialskolan. Detta gjorde studien särskilt intressant då situationen 

i större utsträckning motsvarar en vanlig klasstorlek i grundskolan. Samtliga 

elever och lärare använder svenskt teckenspråk i undervisningen. Två av 

lärarna, L1 och L3 som är hörande, har lärt sig teckenspråket som vuxna. En 

lärare, L2 är döv. Samtliga ingick i ett lärarlag med L1 som huvudansvarig 

för undervisningen i SO/NO. L2 och L3 samarbetar med L1 och genomför 

egna moment i undervisningen. L1 har lärarutbildning med inriktning mot att 

undervisa döva och hörselskadade i SO/NO ämnen och en specialpedagogisk 

påbyggnadsutbildning. L1 har arbetat som lärare vid specialskolan i ett tju-

gotal år innan videoinspelningarna. L2 deltog vid denna tidpunkt i en hög-

skoleutbildning och arbetade samtidigt som lärare tillsammans med L1. L3 

vikarierade som lärare vid specialskolan och ingick inte i databearbetningen.  

                                                      
26 Sahlström (2008) refererar till Bellack, Kliebard, Hyman och Smith, (1966) samt Alton-

Lee, Nuthall och Patrick, (1993). 
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Elevgruppen bestod av tio flickor och sju pojkar. Eleverna använder svenskt 

teckenspråk och lär sig svenska som sitt andraspråk. De får tvåspråkig 

undervisning baserad på teckenspråket. De flesta av dem (13 elever) har 

hörande föräldrar, vilket innebär att talad svenska används i familjens kom-

munikation. Några (4 elever) har vuxit upp i en svensk teckenspråkig miljö 

med döva föräldrar. Några av eleverna har en annan etnisk bakgrund. I ana-

lysarbetet får de tio flickorna var sin beteckning F1-F10 medan de sju poj-

karna kallas P1-P7. 

 

5.5 Bearbetning av videomaterialet 

 

5.5.1 Observation och registrering – steg 1 

 

Innehållet i det insamlade videomaterialet har illustrerats i en analysprocess 

med flera olika steg. Denna typ av process har också dokumenterats av 

Ahlström (2000) samt Ahlström och Preisler (1998).  I det första steget 

observerades och registrerades innehållet från samtliga sju lektioner i 

materialet (se exempel på en av de sekvenserna från helklassundervisningen, 

Bilaga 2, s. 126-127, och exempel på sekvenserna från grupparbeten, Bilaga 

3 s. 128-129, grupp A och Bilaga 4, s. 130, grupp B). För att få en 

övergripande struktur av de sju lektionerna med tid, uppläggning, innehåll, 

aktör och gruppsammansättning presenteras innehållet i följande översikt: 
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Översikt. Struktur av lektioner 

 

Lektion 1  60 min  

- 1:a ämnesintroduktion om vatten i en helklass med 17 elever och tre lärare 
- 20 minuters videovisning ”Bra att veta” om vatten   

- ämnesgenomgång av vattnet i matematiska och kemiska begrepp 

- avslutning med elevers frågor. 

 

Lektion 2  80 min  

- narrativ inledning om två barns vardagssituation för helklass med 16 elever och tre lärare 

- introduktion till halvklassundervisning  
- undervisning i tre halvklasser med en lärare och 5-6 elever i varje 

varje halvklass får undervisning i tre stationer med 15 minuters genomgång av vattnets olika 

egenskaper per station; station 1: ytspänningen, station 2: vattnets volym och tyngd, station 3: 

vattnets tre former  

- återsamling och uppföljning av laborativa moment i halvklasser. 

 

Lektion 3  40 min  

- ämnesgenomgång av isbits hållbarhet i olika material för helklass med 15 elever och tre lärare 

- narrativ inledning om väderlek i förfluten tid  

- 2:a ämnesintroduktion om behovet av meteorologiska mätningar 
- ämnesgenomgång av olika redskap till att mäta väder 

- 1:a introduktion till grupparbete. 

 

Lektion 4  40 min 

- grupparbete, där tre elever i varje grupp gör olika uppgifter (sex grupper, 2 eller 3 elever per 

grupp) 

- gruppsamtal med eller utan lärare 
- samtal mellan elev och lärare samt elever sinsemellan. 

 

Lektion 5  60 min 

- 2:a introduktion i en helklass med 15 elever och tre lärare inom ramen av grupparbeten  
- grupparbete, där tre elever i varje grupp gör olika uppgifter (sex grupper, 2 eller 3 elever per 

grupp) 

- gruppsamtal med eller utan lärare 
- samtal mellan elev och lärare samt elever sinsemellan. 

 

Lektion 6  60 min 

- 3:e introduktion i en helklass med 17 elever och tre lärare inom ramen av grupparbeten  
- grupparbete, där tre elever i varje grupp gör olika uppgifter (sex grupper, 2 eller 3 elever per 

grupp) 

- gruppsamtal med eller utan lärare 
- samtal mellan elev och lärare samt elever sinsemellan. 

-  

Lektion 7  60 min  

- 4:e introduktion i en helklass med 17 elever och tre lärare inom ramen av grupparbeten  

- grupparbete, där tre elever i varje grupp gör olika uppgifter (sex grupper, 2 eller 3 elever per 
grupp) 

- gruppsamtal med eller utan lärare 

- samtal mellan elev och lärare samt elever sinsemellan. 
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5.5.2 Genomgång av lektionerna för videoanalys – steg 2 
 

I det andra steget gjordes en genomgång av de sju lektionerna med videosek-

venser som hade likartade innehåll i respektive hel- och halv-

klassundervisning samt grupparbete. För att få fram innehållet av lärar- och 

elevaktiviteter i respektive hel- och halvklassundervisning samt grupparbete 

presenteras här kameratid, moment, innehåll och huvudaktör i tre tabeller 

(Tabell 1, 2, 3). Kameratid som anges i tabellerna avser inspelad tid. Regi-

strering av tid har underlättats vid fördelningen av momentens innehåll i 

respektive hel- och halvklassundervisning samt grupparbete. Denna fördel-

ning har skapat förutsättningar för en analys av likartade moment i hel- och 

halvklassundervisning samt grupparbete. 

 

 

Tabell 1: Helklassundervisning, 15–17 elever och tre lärare 

Lektion Kameratid Moment Innehåll Huvudaktör 

     1 00.45-07.51 1:a introduktion av ett ämne Vatten Lärare 1 

 07.51-11.44 Genomgång av ämnet Vatten i kemiska termer Lärare 1 

 11.44-26.18 Videovisning, 15 minuter Vatten i vardagens samhälle Helklass 

 26.18-34.17 Genomgång av ämnet Vatten i matematiska termer Lärare 1 

 34.17-38.19 Avslutning – elevers frågor Vattnets kretslopp Några elever 

     2 00.03-09.22 Narrativ inledning Två barns vardagssituation Lärare 2 

 09.22-10.31 Genomgång av ämnet Vattnets tre former Lärare 1 

 10.31-12.13 Introduktion till halvklasser Vattnets olika egenskaper Lärare 1 

 29.08-45.45 Återsamling  Vattnets olika egenskaper Lärare 1 

     3 00.01-10.48 Genomgång av ämnet Isbits hållbarhet i olika 
material 

Lärare 1, 2, 

6 elever* 

 10.48-12.16 2:a introduktion av ett ämne Väder – behov av meteorolo-

giska mätningar 
Lärare 2 

 12.16-18.56 Narrativ inledning Väderlek i förfluten tid Lärare 2 

 18.56- 31.05 Genomgång av ämnet Olika redskap för att mäta 
väder 

Lärare 1 

 31.05-36.05        1:a introduktion till grupparbete Gruppuppgift 1, 2 och 3 Lärare 1, 3 

     5 00.03-09.10 2:a introduktion till grupparbete Gruppuppgift 1 och 2 Lärare 1 

     6 00.01-07.30 3:e introduktion till grupparbete Gruppuppgift 3 Lärare 1, 3 

     7 00.01-08.00 4:e introduktion till grupparbete Gruppuppgift 4 Lärare 1, 2 

 

Lektion 4 – ingen helklassundervisning  

 

* Sex av 17 elever blir huvudaktörer i detta moment då de samtalar tillsammans med lärarna 

om ämnets innehåll. De övriga följer detta samtal. 
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Uppläggningen med sammanlagt 17 moment av olika innehåll har lärarledda 

aktiviteter i fokus. En lärare leder en lektion med att introducera ett ämne 

med genomgång för en klass med samtliga 17 elever i ett klassrum. Två 

andra lärare som ingår i arbetslaget är närvarande. De står eller sitter bakom 

eleverna (se Figur 2, Bilaga 5, s. 131). Varje lektion i helklass är upplagd i 

faser med flera moment som lärarna turas om att leda. Oavsett tidsomfång 

har varje moment en inledning, genomgång och avslutning. De 17 eleverna 

sitter i en halvcirkel och har sina blickar riktade mot läraren som står fram-

för. Ibland står två lärare där framme. Några elever blir huvudaktörer i de 

moment där de ges möjlighet att under lärarens ledning ställa egna frågor. 

Vid det första momentet i lektion 3 blir sex av eleverna huvudaktörer då de 

går igenom ett ämne i form av ett samtal mellan dem och två lärare. Det är 

lärarledda aktiviteter vid alla 17 momenten i helklassundervisningen.  

 

 

Tabell 2: Halvklassundervisning, 16 elever fördelade i tre halvklasser 

Lektion Kameratid Moment Innehåll Huvudaktör 

     2  Genomgång av ett ämne Vattnets ytspänning Lärare 3 

 12.13-25.55      Station 1A   

 25.55-39.27      Station 1B   

 39.27-52.58      Station 1C   

     2  Genomgång av ett ämne Vattnets tyngd /volym Lärare 1 

 00.03-12.26      Station 2A   

 12.40-25.47      Station 2B   

 26.05-39.00      Station 2C   

     2  Genomgång av ett ämne Vattnets egenskaper Lärare 2 

 00.01-09.55      Station 3A   

 09.56-19.41      Station 3B   

 19.42-29.07      Station 3C   

 

Elev P7 var frånvarande p.g.a. att han blev sjuk. 

 

 

Uppläggningen av undervisningen i halvklass har också lärarledda aktiviteter 

i fokus. Lärare L1, L2 och L3 i respektive station presenterar ett laborativt 

moment med samma innehåll i tre omgångar tillsammans med fem eller sex 

elever per halvklass med varierande tidslängder mellan 10–15 minuter i 

varje. På grund av en kameramiss registrerades inte de första minuterna i 

respektive station 2A, 2B och 3A då lektionerna började. Även om lärarna 

samlat halvklasserna om fem eller sex elever i skilda salar har de samma 

genomgång (se Figur 3 och 4, Bilaga 5, s. 131). I dessa moment, som har en 

inledning, genomgång och avslutning, finns utrymme för samtal mellan lära-

ren och eleverna med anknytning till elevernas egna erfarenheter av ämnets 
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innehåll.  

 

Alla nio sekvenser från halvklassundervisningen handlar om att eleverna 

tillsammans med läraren får följa och genomföra laborativa experiment och 

dess resultat.  

 

Tre av de nio sekvenserna handlar om vattnets ytspänning (station 1 A, 1B 

och 1C, se Tabell 2). Under lärarens ledning får eleverna räkna hur många 

mynt de kan lägga i ett glas vatten innan vattnet rinner över. Sedan får de 

räkna hur många mynt de kan lägga i glaset om det finns diskmedel i vatten-

glaset.  

 

Tre av de nio sekvenserna handlar om vattnets tyngd och volym (station 2 A, 

2B och 2C, se Tabell 2). Under lärare L1:s ledning får eleverna fylla en 

flaska med kallt rödfärgat vatten och sätta fast ett plaströr i flaskan. Sedan 

får de hälla vatten i en kastrull och ställa flaskan i kastrullen som står på en 

kokplatta på bordet. Under tiden vattnet värms upp får eleverna hälla mycket 

varmt vatten i en genomskinlig plastkanna och lägga i en iskub som också är 

rödfärgad. De får då se det röda vattnet sjunka till botten i kannan, det vill 

säga att kallt vatten är tyngre än varmt vatten. När vattnet i kastrullen kokar 

blir det röda vattnet i flaskan varmt och utvidgar sig. Eleverna får då se det 

varma röda vattnet i flaskan stiga uppåt i kastrullen. När de tar upp flaskan 

ur kastrullen blir det röda vattnet kallare i flaskan. Eleverna får då se det 

kalla röda vattnet sjunka neråt, det vill säga att vattnets volym ändras med 

temperaturen.  

 

Tre av de nio sekvenserna handlar om vattnets egenskaper (station 3 A, 3B 

och 3C, se Tabell 2). Under läraren L2:s ledning får eleverna läsa av skillna-

der mellan en normal rumstemperatur och temperatur då vatten i en kastrull 

börjar koka, det vill säga fastställa vattnets kokpunkt. De får följa hur tempe-

raturen stiger då vattnet börjar koka och hur små bubblor i kokande vatten 

börjar övergå till ånga. De får känna imma med handen över kastrullen och 

följa processen från ånga till imma. 
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Tabell 3: Grupparbete, 15–17 elever fördelade i sex grupper 

Lektion Kameratid Moment Innehåll   Huvudaktör 

     4 00.01-40.00 Gruppuppgift 1 och  2 Vindstrut och regnmätare   6 grupper elever 

     5 09.10-60.00 Gruppuppgift 1, 2 och  3 Vindstrut och regnmätare 6 grupper elever 

     6 07.30-60.00 Gruppuppgift 3 Frågor om väder 6 grupper elever 

     7 08.00-60.00 Gruppuppgift 4 Frågor om miljön i naturen 6 grupper elever 

 

15–17 elever delas in i sex grupper. Det är samma grupp som gör uppgifter 1, 2 och 3 under 

lektion 4, 5, 6. Under lektion 7 delas på nytt 17 elever in i sex nya grupper som gör uppgift 4. 

I analysarbetet får grupperna i lektion 4, 5 och 6 var sin beteckning A och B medan de grup-

per som delas in på nytt under lektion 7 får var sin beteckning 1, 2 och 3. 

  

 

Uppläggningen i grupparbete har elevaktiviteter i fokus. Sex grupper med 

två eller tre elever i varje gör uppgifterna 1, 2 och 3 tillsammans. Uppgift 1 

innebär att tillverka en vindstrut och uppgift 2 en regnmätare av de material 

som finns till hands, en petflaska, tygmaterial och allt tillhörande material 

som enligt uppgifterna krävs för att kunna lösa uppgiften. Som uppgift 3 får 

respektive grupp göra var sin uppgift med frågor om väder, till exempel 

regnbåge, vind, vädersymboler, moln, åska samt väder och kläder. I det 

fjärde och sista grupparbetet fördelas på nytt 17 elever i sex grupper för upp-

gift 4 om miljöfrågor i naturen, till exempel växthuseffekt, oljeutsläpp i mar-

ken, oljebekämpning, olja i vatten, kemikalier, miljömarkering.   

 

Smågruppsaktiviteterna ingår i interaktionen eleverna emellan som pågår 

samtidigt vid sidan om. Eleverna samtalar med varandra i smågrupper med 

eller utan läraren. De tre lärarna avvaktar tills någon elev eller grupp fastnar 

på något i arbetet och ber om hjälp. Då samtalar eleven eller gruppen med en 

av lärarna om innehållet. Eleverna formas i interaktionen genom hur de sam-

spelar om roller i relationer till varandra och genom handlingar som kommer 

till uttryck i respektive grupp.  

 

 

5.5.3 Val av sekvenser för vidare analys – steg 3 

 

I det tredje steget har ett antal sekvenser av observerbara skeenden från re-

spektive hel- och halvklassundervisning samt grupparbete tagits fram som 

utgångspunkt för vidare analys. För att kunna göra detta val gjordes först en 

genomgång av alla sekvenser med olika videobilder från respektive hel- och 

halvklassundervisning samt grupparbete.  

 



 61 

I helklassundervisningen var vissa sekvenser av hela lektioner inspelade med 

tre videokameror (se Figur 2, Bilaga 5, s. 131), det vill säga hela lektion 1, 

sista delen av lektion 2, samt första delen av lektion 6 respektive 7. Det finns 

tre videobilder från dessa fyra lektioner. Endast vissa sekvenser av dessa 

videobilder synkroniserades med varandra med hjälp av digitala tekniker på 

så sätt att det framkom en helhetsbild av undervisningen i helklass med alla 

lärare och elever. I många sekvenser är det för stort avstånd och för otydligt 

att kunna uppfatta vad eleverna uttrycker på teckenspråk. De skymmer 

varandra eller har ryggen vid sidan av varandra. Det går inte att se vad de 

tecknar. Eleverna har sina blickar riktade mot läraren och mot varandra. Det 

är ofta inte så säkert att de har sina blickar inriktade just på en elev eller lära-

ren som yttrar sig. Utan att behöva ändra sina huvudriktningar kan de myck-

et väl förflytta sina blickar åt olika håll under tiden eleven eller läraren yttrar 

sig.  

 

Sekvenser av hela lektion 3 och första delen av lektion 5 var inspelade med 

två kameror. Det var då svårare att synkronisera två videobilder för att få en 

helhetsbild av helklassundervisningen. Innehållet i bilderna har olika fokus 

beroende på situation, till exempel när en lärare i en videobild frågar elever 

om något i undervisningen, visas samtidigt i den andra videobilden endast 

hälften av de 15–17 eleverna. Ibland byter den ena videobilden fokus och har 

en bild på ett samtal mellan läraren och några elever medan den andra vide-

obilden har fokus på den andra läraren och andra elever samtidigt. De se-

kvenser, som gick att synkronisera, ger givetvis en helhetsbild av samtal 

mellan läraren och eleverna i helklassundervisningen.  

 

Utifrån de sekvenser som inte varit möjligt att synkronisera valdes en video-

bild som fokuserar hur läraren och eleverna samtalar med varandra, samt hur 

eleverna samtalar med varandra i helklassundervisningen. Första delen i 

lektion 2 var inspelad med en kamera, det vill säga det finns en videobild där 

en lärare leder undervisningen i helklass, medan det inte finns några bilder 

på eleverna vid samma tillfälle. Videobilden flyttar fokus, ibland på läraren 

som berättar och ibland på några elever som svarar. Som följd finns det inte 

så många videobilder som exakt följer vad läraren och eleverna yttrar i sam-

talet med varandra i undervisningen. 

 

Med detta som utgångspunkt har fem videosekvenser av observerbara ske-

enden från helklassundervisningen (se Tabell 1 s. 57) tagits fram som exem-

pel på underlag som kan representera interaktionsmönster i helklassunder-

visningen. De fem sekvenserna är fördelade i fem moment med innehåll och 

huvudaktör. De presenteras här i Tabell 4: 
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Tabell 4: Interaktionsmönster i helklassundervisningen 

Lektion Kameratid  Uppläggning/moment Innehåll Huvudaktör 

      3 10.48-12.16 Introduktion av ett ämne Väder – behov av meteoro-

logiska mätningar 

Lärare 2 

      3 12.16-18.56 Narrativ inledning Väderlek i förfluten tid Lärare 2 

      1  08.05-11.44 Genomgång av ämnet Vatten i matematiska termer Lärare 1 

      1 34.17-38.19 Avslutning – elevers frågor Vattnets kretslopp Några elever 

      7 00.01-08.00        4:e  introduktion till grupparbete Gruppuppgift 4 Lärare 1, 2 

 

 

De fem sekvenserna kan representera vad som är typiskt i helklassundervis-

ningen. Läraren har olika roller i undervisningen beroende på dessa moments 

innehåll. När hela klassen är samlad intar läraren rollen som huvudaktör och 

leder samtliga moment. 

 

Både i halvklassundervisningen och i alla grupparbeten som var inspelade 

med en kamera under hela processen, finns en videobild till hjälp för att be-

skriva dessa sekvenser. Sex av de nio sekvenserna från halvklassundervis-

ningen (se Tabell 2 s. 58) har tagits fram som exempel på underlag som kan 

representera interaktionsmönster i undervisningen i halvklass. Trots att av-

ståndet är kortare i dessa sekvenser jämfört med helklassundervisningen, (se 

Figur 3 och 4, Bilaga 5, s. 131) är det ofta otydligt att kunna uppfatta vad 

eleverna uttrycker på teckenspråket. De sitter tätt och skymmer varandra. 

Det går inte alltid att se vad de tecknar. Däremot är det tydligt att följa och 

uppfatta lärarens sätt att leda undervisningen i halvklasser.  

 

I grupparbetet valdes sammanlagt elva sekvenser (se Tabell 3 s. 60) som 

exempel på underlag som kan representera interaktionsmönster i grupparbe-

tet. Dessa sekvenser visar att de 17 elever som fått undervisning om ett ämne 

i olika moment förväntas sedan i smågrupper under lärarens uppsikt lösa 

uppgifter som lärarna ger. Lärarna skapar också förutsättningar för gruppar-

bete genom att utforma instruktioner för gruppuppgifter och göra gruppin-

delningar av eleverna. De får skriftliga instruktioner till dessa uppgifter och 

andra tillhörande material som krävs för att kunna genomföra uppgifterna. 

Dessa aktiviteter baseras på samarbete eleverna emellan i smågrupperna (se 

Figur 5-10, Bilaga 5, s.132). Lärarna följer upp samtalet med frågor och ger 

förslag på hur eleverna ska kunna fortsätta.  

 

Två av elva sekvenser handlar om att grupp A och grupp B gör var sin upp-

gift 3 med frågor om väder, (se lektion 4, 5 och 6 i Tabell 3 s. 60). Grupp A 

får undersöka regnbågens färger från olika vattendroppar i olika vinklar med 

hjälp av en vattensprutflaska och en pinne. Grupp B får ta fram mörkt re-

spektive ljust tygmaterial, linda in en termometer i tyget och ställa dem un-
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der en lampa. Det är förutsättningen för gruppen att kunna uppskatta och 

jämföra effekter av värme på ljust och mörkt material.  

 

Tre av elva sekvenser handlar om att respektive grupp 1, 2 och 3 gör var sin 

uppgift 4 om frågor om miljön i naturen (se lektion 7 i Tabell 3 s. 60 och 

kommentar under denna tabell). Grupp 2 och 3 får genomföra laborativa 

uppgifter om oljeutsläpp i marken och oljebekämpning. Grupp 1 får förutom 

en laborativ deluppgift också som uppgift läsa skriftliga instruktioner och 

några texter i läroböcker för att svara på frågor om växthuseffekt och klimat-

förändring.  

 

Två av elva sekvenser handlar om exempel på samtal som grupp A har med 

varandra när gruppen genomför uppgifterna 1 och 2, vindstruten och regn-

mätaren, samt samtal mellan två elever om hur de gör för att lösa uppgiften 

med vindstruten.  

 

Fyra av elva sekvenser handlar om exempel på samtal mellan läraren och 

elever som gör gruppuppgifter.  

 

 

5.5.4 Kriterier för beskrivning av sekvenserna – steg 4 

 

I det fjärde steget utkristalliserades kriterier för att beskriva en interaktion 

mellan läraren och eleverna för att förstå innebörden av denna typ av inter-

aktion. Kriterierna för beskrivningen diskuteras med frågeställningarna som 

utgångspunkt, det vill säga vad som karaktäriserar interaktionen i helklass, 

halvklass och grupparbetssituationer och hur lärare och elever interagerar 

med varandra i undervisningssituationer. Vidare om det finns skillnader mel-

lan döv och hörande lärares sätt att kommunicera i undervisningen med ele-

verna samt hur flickor och pojkar interagerar med varandra och med lärare i 

olika situationer i det teckenspråkiga klassrummet.  

 

I detta sammanhang betonas validitetsbegreppet (Ahlström, 2000) och förut-

sättningar för bedömningen av trovärdigheten (Brodin, 1991). Hur definieras 

till exempel en videosekvens och hur avgränsas den? När börjar och slutar 

den? (Niemelä, 2008). De videosekvenser som diskuteras för vidare analys 

handlar om hela lektioner med olika sekvensdelar och sekvenser med flera 

lärar- och elevturer. Dessa identifierades med stöd av fördelningen av mo-

mentens innehåll i respektive hel- och halvklassundervisning samt gruppar-

bete, enligt tabellerna 2, 3, och 4. Kriterier för analysen fokuseras på vilka 

markörer som används generellt i undervisningen i respektive hel- och halv-

klass samt grupparbete i det teckenspråkiga klassrummet. Vidare studeras 
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vilka markörer läraren använder för att signalera till eleverna i ett klassrums-

samtal i en viss undervisningssituation. Andra kriterier är vilka typer av frå-

gor läraren ställer för att reglera undervisningen i hel- och halvklass, vilka 

elever läraren ger ordet till och vilka som får yttra sig utan att få ordet? Finns 

uttryck och signaler för givna turbytesplatser med turtagningar? Hur oriente-

rar eleverna sig i turtagningarna i samtalet? I det teckenspråkiga klassrum-

met pågår ofta flera samtal samtidigt. Hur regleras dessa? I analysen har 

Smith och Ramseys (2004) begrepp använts, så som spatiala referenser 

(spatial referents), icke-manuella signaler (nonmanual markers), blickar (eye 

gaze), pekningar (indexing, pointing) och samtalsmarkörer (discourse mar-

kers).  

 

Val av dessa kriterier har sin grund i de teoretiska utgångspunkter som tagits, 

nämligen att analysera hur användningen av markörer som styrnings- eller 

stimulansfaktorer varierar och skiljer sig åt i klassrumsinteraktionen, samt 

hur dessa regleras för att skapa eller begränsa utrymme för elevernas delta-

gande i undervisningen. I denna interaktion växlas och signaleras lärarens 

och elevernas handlingsutrymme beroende på vilken typ av styrning och 

stimulans som kan förekomma vid uppläggning av en undervisning. Även 

andra intuitiva aspekter av skeenden som inte kan uppfattas eller blottläggas 

med ögat (Ahlström, 2000 s. 45-46) följdes upp. Detta för att uppfatta vad 

som finns bakom de inspelade videosekvenserna, till exempel vilka budskap 

det finns i uttrycken och signalerna i klassrumsinteraktionen.  

 

Enligt den hermeneutiska förståelse- och tolkningsprocessen27 finns risk för 

dubbel tolkning, det vill säga att tolka hur de medverkande tolkat situation-

ens handlingsförlopp, varandras verbala och icke-verbala uttryck samt signa-

ler. Det finns en tredje tolkningsnivå. Då gör forskaren egna tolkningar i 

termer av de begrepp och teorier som diskuteras inom en viss forskningsin-

                                                      
27 I en hermeneutisk förståelse- och tolkningsprocess finns ett dialektiskt förhållande mellan 

en del och en helhet och tvärtom samt mellan de olika delarna och helheten som kan finnas i 

ett empiriskt material. Om det dessutom finns ett samförstånd mellan delarna, och om dessa 

delar kan hänga ihop med varandra, kan man då få en bild av ett visst mönster som kan bilda 

en tydlig helhet. Detta innebär också en pendling mellan tolkningen av den totala helheten och 

tolkningen av det specifika och tvärtom. En annan hermeneutisk tolkningsprocess är fokuse-

ring, där varje tolkningsnivå har ett eget fokus. Då utgår man ifrån att försöka förstå karaktä-

ren i materialet, det vill säga de medverkande personernas situation i ett samtal, vilken upp-

fattning de har om sig själva i interaktion med andra och vad deras yttranden och ageranden 

betyder som uttryck för sitt deltagande i interaktionen. Enligt det hermeneutiska synsättet 

skulle huvuduppgiften vara att lyfta fram delar eller skeenden från det empiriska materialet, 

det vill säga valda sekvenser ur ett inspelat videomaterial och föra ett samtal med dem. Det 

blir en hermeneutisk cirkel som används i tolknings- och förståelseprocessen. Cirkeln kan 

övergå i en hermeneutisk spiral i processen, där det sker en dialektisk interaktion mellan 

förförståelsen och förståelsen för att utveckla förståelsen och öka totaliseringen och precise-

ringen i tolkningsarbetet. Spiralen är oändlig (Alvesson & Sköldberg, 1994/2010; Ödman, 

2007). 
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riktning (Bryman, 2001/2008). De influenser eller erfarenheter som forska-

ren har, skapar egna tolkningar av vad som sägs, uttrycks, ses, hörs, görs och 

förstås som en integrerad del av undervisningsprocesser.  

 

För att stärka validitet och reliabilitet i denna studie spelades därför video-

materialet upp flera gånger. Varje sekvens visade bild för bild av olika 

undervisningssituationers handlingsförlopp. Rörelse för rörelse som visas i 

videobilderna av verbala och icke-verbala uttryck och handlingar jämfördes 

med varandra. Läraren och eleverna följdes steg för steg, hur de samspelar 

med elever och lärare i undervisningen och hur de orienterar sig i turtag-

ningen i klassrumssamtalet. Allt detta innebär enligt det hermeneutiska syn-

sättet en pendling mellan uppfattningen av den totala helheten, det vill säga 

innebörden av hela lektioner och fokuseringen av det specifika, det vill säga 

sekvenser med flera lärar- och elevturer i olika undervisningssituationer. 

Först identifierades verbala och icke-verbala uttryck och handlingar som 

markörer i en klassrumsinteraktion. Därefter preciserades hur dessa används 

och signaleras i ett samtal i en viss situation eller i ett sammanhang i under-

visningen. Genom att ta reda på vad dessa har för funktioner i olika situat-

ioners handlingsförlopp i interaktionen i det teckenspråkiga klassrummet, 

uppstod en dialektisk interaktion mellan den egna förförståelsen och förstå-

elsen. Den hermeneutiska cirkeln övergick i den oändliga spiralen genom att 

hela tiden öka förståelsen för hur markörerna på ett visuellt sätt signalerar 

uttryck och handlingar i interaktionen, där eleverna och läraren är delaktiga. 

Hur de uttrycker sig i ett samtal för att uppnå något slags gemensam förstå-

else i klassrumsinteraktionen blir centralt i tolkningen. Utifrån detta diskute-

ras resultatet av vilken roll interaktionen har i det teckenspråkiga klassrum-

met för lärares och elevers deltagande i undervisningen enligt den pedago-

giska samspelsmodellen (se Figur 1, s.30).  

 

Innehållet i videosekvenserna är visuellt inriktade. De transkriptionstekniker 

som finns idag är mera inriktade på det auditiva. Frågan ställdes hur en tran-

skription skulle vara utformad som ett visuellt redskap för analys av sekven-

serna. Det har länge funnits ett transkriptionssystem som använts för att do-

kumentera enskilda tecken eller teckenspråkstext på papper eller i dator 

(Bergman, 1977, 1982a). I samband med ett europeiskt samarbetsprojekt 

ECHO-projektet (Case study on sign language) under åren 2002–2004 ut-

vecklades ett video- och transkriptionsprogram ELAN.28 Detta så kallade 

annotationsprogram ELAN är ett visuellt orienterat verktyg som har utveck-

                                                      
28 http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/  

http://www.ling.su.se/teckensprak/transkription-elan-1.13953 

  

http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
http://www.ling.su.se/teckensprak/transkription-elan-1.13953
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lats vidare för annotering av teckenspråkiga texter.29 Programmet kan tran-

skribera sekvenser av samtal på teckenspråk mellan två eller tre personer. 

Den föreliggande klassrumsstudien handlar mer om att transkribera sekven-

ser i klassrumssamtal med många personer samtidigt. Fokus läggs på samtal, 

där både läraren och eleverna uttrycker sig icke-verbalt för varandra i samta-

let och om det finns signaler som reglerar samtalet dem emellan, till exempel 

blickriktningar, mimik, gester, kropps- och handrörelser, blick- och kropps-

kontakt. 

 
 

5.5.5 Översättning och transkription – steg 5 

 

I det femte steget transkriberades de valda videosekvenserna från hel- och 

halvklassundervisningen (se exempel på en av de sekvenserna från helklass-

undervisningen, Bilaga 6, s. 133-134). Klassrumssamtal i dessa sekvenser är 

transkriberade enligt följande principer: verbala uttryck och yttranden på 

svenskt teckenspråk skrivs med svenska ord med versaler, till exempel 

”FLYTA”, ”SMÄLTA”. De ord eller begrepp som bokstaveras med handen 

skrivs med versaler, till exempel "G-A-S", ”I-S”. Icke-verbala uttryck och 

handlingar beskrivs i svenska texter med gemener. Yttranden som uttrycks 

på svenskt teckenspråk översätts till svenska meningar med kursiv stil. Ytt-

randen som delvis uttrycks med munrörelser med svenska ord skrivs med 

understrukna ord med gemener.  När det gäller sekvenserna från de fem 

grupperna som gör grupparbete beskrevs dessa i narrativa texter (se exempel 

på sekvenser från tre grupper som gör uppgifter, Bilaga 7, s. 135-137).  
 

Initialt registrerades först alla yttranden i klassrumsamtalet i hel- och halv-

klassundervisningen. Alla tecken översattes till svenska ord som följer teck-

enspråkets struktur och grammatik. Denna del visade sig vara komplicerad, 

då många tecken har olika innebörd som kan vara svåröversatta. Tecken för 

ett visst begrepp har olika betydelse beroende på i vilket sammanhang de 

förekommer och hur de utförs, till exempel olika rörelser och vilka riktning-

ar de utförs i. De skapas genom processer i samtalet och måste fungera som 

utgångspunkt för förslag till olika uttryck och nyanser i översättningen. Till 

exempel de tecken som kommer till uttryck i motsvarande svenska ord som 

”SJUNKA”, ”SUGA”, ”STIGA”, olika tecken för uttryck i den svenska mot-

svarigheten ”GÅR BAKÅT”, ”GÅR NERÅT”. Ett annat exempel är tecken 

”PI”, som på svenska motsvarar ”egentligen”. Detta tecken kan uppfattas på 

                                                      
29http://www.ling.su.se/polopoly_fs/1.67878.1324990110!/menu/standard/file/ELAN_bruksa

nvisn.pdf   

 

http://www.ling.su.se/polopoly_fs/1.67878.1324990110!/menu/standard/file/ELAN_bruksanvisn.pdf
http://www.ling.su.se/polopoly_fs/1.67878.1324990110!/menu/standard/file/ELAN_bruksanvisn.pdf
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olika sätt beroende på samtalssituation. Många yttranden med ett innehåll 

som uttrycks på svenskt teckenspråk får ofta en helt annan och ibland mot-

satt innebörd, när de översätts till svenska meningar. Till exempel i ett ytt-

rande som översatts till en svensk mening: ”Vad är det här?” kan det samti-

digt finnas olika ansiktsuttryck och tecken som kan ha ett annat innehåll än 

vad som är översatt. Flera yttranden innehåller olika uttryck, där läraren och 

eleverna beskriver bilder eller illustrerar några liknelser på teckenspråk. Det 

uttrycks på olika sätt, ibland med ett eller med flera tecken beroende på situ-

ation och innehåll. Dessa uttryck kan vara metaforiska och innehåller ofta 

bildspråk som är näst intill omöjligt att översätta så det ger rätt innebörd på 

svenska. Följande sekvens från halvklassundervisningen får utgöra exempel 

på detta problem. Läraren L1 samtalar med fem elever som sitter runt ett 

bord. Alla är överens om att en isbit kan smälta i en kanna med varmt vatten. 

L1 frågar sedan vad som händer med kallt vatten om isen smält i kannan, 

pekar på kannan och har blicken riktad mot F3.  

 
Transkript 1: (station 2C (26.00–39.07) i halvklassundervisning) 

L1 till klassen: JA RÄTT, SMÄLTER VET NI, MEN HUR SMÄL-

TER? VAD HÄNDER MED KALLT VATTEN? (Ja, det är rätt, 

det smälter, det vet ni, men hur smälter det? Vad händer med kallt 

vatten?) 

 L1 pekar på kannan och har blicken mot F3. 

F3: JAG TROR I LUFT ... HÄR NERE OCH HÄR UPPE ... (Jag 

tror att inne i kannan är det luft ... här nere och här uppe ...) (pekar 

med bokstaven I på kannan nere och sedan upp) 

L1: INTE FLYTER. I STÄLLET SJUNKER (med pekfinger) 

SJUNKER (med hela handen) (Det flyter inte. I stället sjunker 

det.)  

  

 L1 till F9: VARFÖR? 

 F9: SUGER ...   (Det sugs.) 

 L1: FLYTER, VARFÖR INTE? (Det flyter, varför inte?) 

 P4 räcker upp handen. 

 F9: TROR I SUGER. (Jag tror att det sugs inne i kannan. 

 L1: SUGER? (Sugs det?) 

 P4: G-A-S, G-A-S. (Det är gas, gas.) 

 P4 tittar på röret. 

 F9: SJUNKER (med båda händer) (Det sjunker.) 

 L1: JA SJUNKER (med båda händer)  (Ja, det sjunker.) 

JA, MEN VAD ORSAK? VAD? VET DU? (Ja, men vad är orsa-

ken? Vad? Vet du?) 
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Tecken med skilda handrörelser som med avsikt utförs i en viss innebörd i 

ett sammanhang försvinner om till exempel L1 på teckenspråk yttrar sig som 

respons till F3: ”INTE FLYTER I STÄLLET SJUNKER (med pekfinger) 

SJUNKER (med hela handen)”, (se fet stil i transkript 1 ovan), översätts till 

ett yttrande på skriven svenska: ”Det flyter inte. I stället sjunker det.” Teck-

en för ett visst begrepp ”SJUNKA” förlorar sin betydelse om handrörelser 

som läraren utför inte följs upp. F9 yttrar sig med tecken ”SUGER ...” och 

L1 med tecken: ”FLYTER, VARFÖR INTE?”.  F9 fortsätter yttra sig: 

”TROR I SUGER.” L1 frågar med att ta över elevens tecken ”SUGER?” och 

F9 svarar med att ta över L1:s tecken ”SJUNKER (med båda händer)”. L1 

bekräftar med tecken: ”JA SJUNKER.” och frågar sedan henne ”JA, MEN 

VAD ORSAK?  VAD? VET DU?”. Detta blir svåröversatt till svenska, ef-

tersom eleverna använder olika tecken för samma begrepp.  

 

De valda videosekvenserna innehåller lärarens och elevernas blickar, mimik 

och ansiktsuttryck som de använder samtidigt i samtal med varandra på 

teckenspråk, det vill säga de nickar, skakar på huvudet, rynkar på näsan, 

höjer eller sänker sina ögon och rör på munnen, till exempel ler, surar, blå-

ser, gapar. Dessa icke-verbala uttryck uppfattas vara universella. Läraren och 

eleverna använder dessa utan röst och reglerar dessa signaler samtidigt i 

samtalet på teckenspråket. Det är en hårfin skillnad mellan dessa icke-

verbala uttryck och icke-manuella grammatiska signaler. Dessa försvinner 

eller blir inte desamma om dessa uttryck och yttranden översätts. Exemplet 

på samma sekvens från halvklassundervisningen (se transkript 1 ovan) visar 

om L1 använder icke-manuella grammatiska signaler eller inte, när L1 teck-

nar ”FLYTER, VARFÖR INTE?” som respons till F9:s yttrande: ”SUGER 

...”. Enbart genom att översätta dessa yttranden förloras L1:s och F9:s an-

siktsuttryck. Detsamma gäller L1:s yttrande: ”SUGER?” Bara att registrera 

symbolen ”?” efter yttrandet: ”SUGER” i texten får utgöra ett exempel på att 

L1 ger en icke-manuell grammatisk signal. Däremot ges ingen information 

om hur L1 visar sitt ansiktsuttryck som till exempel höjda ögonbryn, vidgade 

ögon, framåt- eller neråtlutat huvud. Ofta kompletterar L1 som är hörande 

och utan röst talets prosodiska drag som till exempel intonation eller beto-

ning med hjälp av munrörelser med svenska ord för att markera att det är en 

fråga eller att det är ett påpekande. Exempel på två repliker från lektion 1):  
 
Transkript 2: (lektion 1 i helklassundervisning) 

L1: PRECIS ... Men det var NÅGON som SA. FINNS det någon  

I-S?  .. (Precis ... men det var någon som sa ... Finns det någon is?) 

L1: JA man VET ALDRIG VAD som HÄNDER LÄNGRE FRAM 

NEJ. (Ja. Man vet aldrig vad som händer längre fram. Nej.) 

 

I samma exempel på sekvensen från halvklassundervisningen (se transkript 1 
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s. 67) ställer L1 en fråga och pekar sedan på kannan. Som respons på F3:s 

yttrande följer L1 upp med yttrandet: ”INTE FLYTER I STÄLLET SJUN-

KER (med pekfinger) och använder pekfingret för tecken ”SJUNKER”. Det 

är skillnad mellan att använda pekningar som en grammatisk del i det 

svenska teckenspråket30 och att peka på ett föremål eller på ett visst håll som 

L1 gjort med kannan i början på sekvensen. Enbart genom att utföra samma 

handrörelse kan tecknet särskiljas när det gäller innebörden och betydelsen. 

Dessa försvinner om enbart lärarens och elevernas yttranden översätts.  

 

Sekvenserna innehåller ett antal kropps- och handrörelser, blick- och 

kroppskontakt. En och samma gest kan ha flera olika innebörder beroende på 

situationen och vilka som gör gesten. Att bara vifta med handen (gest) kan 

betyda att man nekar till något eller att man vinkar åt någon, eller att man 

påkallar uppmärksamhet. De kan vara antingen svenska tecken eller gester 

som samtidigt är synkroniserade med yttranden i samtal på teckenspråket. 

Följande sekvens från ett grupparbete när Grupp B gör uppgift 3 får utgöra 

detta exempel:  
 
Transkript 3: (F2, F9 och P6 grupp B i samtal med läraren L1 i grupparbete) 

Läraren L1 går förbi och tittar avvaktande på gruppen. P6 viftar med 

handen mot L1. 

 P6: KOM… HUR HÄMTA TYG? 

 F9 viftar med handen mot L1. F2 viftar med händerna mot F9. 

 P6: TUNN… TJOCK SAMMA SOM HÄR och pekar på tyget. 

L1 går in och sätter sig vid bordet. P1 följer efter och klappar på 

L1:s axel. 

 

 Samtidigt tecknar F2. 

 F2: STRUMPA. 

 F2 viftar med handen mot P6. 

 F2: STRUMPA. 

 F9 klappar på bordet. 

F9: TÄNKTE, FINNS INTE TYG I SLÖJDEN (och pekar åt ett 

visst håll) 

  

Alla tecknar samtidigt. 

P1: HAR DU SETT… L3? 

 L1: L3? 

 P1 nickar. 

 L1: HON FINNS I NO-SALEN (och pekar åt ett visst håll)  

 P1: TACK. 

 P1 går ut. 

                                                      
30 Lokalisationsregler enligt det svenska teckenspråkets grammatik (Bergman, 1982b). 
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Denna sekvens visar att eleverna initierar flera samtal samtidigt med gester 

och tecken. P6 använder tecken KOM (gest?) och HÄR (pekfinger), F9 vif-

tar med handen mot L1. F2 viftar med båda händerna och tecknar sedan 

"STRUMPA" med blicken riktad mot F9 och viftar igen med blicken riktad 

mot P6 och upprepar tecken. F9 klappar på bordet och yttrar sig. F9 och L1 

pekar åt ett visst håll (lokalisationsregel?) sedan de avslutat sina yttranden, 

P1 frågar L1 och nickar (en icke-manuell signal?). Sekvensen innehåller 

många turer med verbala och icke-verbala uttryck i samspelet som nästan är 

omöjligt att transkribera med svenska ord. Genom analys av dessa turer i 

samspelet visas många små skillnader och nyanseringar i dessa uttryck som 

kan ha olika betydelse. Dessa förekommer mycket frekvent eleverna sins-

emellan och mellan elever och läraren framför allt i grupparbeten. Det har 

varit frågor om avvägningar om hur det som uttrycks i samtalsturer ska tran-

skriberas till svenska texter. När ett samtal mellan flera personer presenteras, 

enligt transkript 3 ovan, förloras en dimension i transkriptionen, det vill säga 

de spår av budskap som uttrycks i samtalet och vad som sker i en mellan-

mänsklig interaktion. I det teckenspråkiga klassrummet pågår samtidigt flera 

samtal med både uttryck och signaler som beskrivs här ovan. Det sker 

följaktligen överlappningar i samtalet på teckenspråket eleverna emellan och 

mellan eleverna och läraren. Då måste det transkriberas i turer med turbytes-

platser om vilka som tar över ord, vilka som söker få ordet och vem som ska 

tillskrivas den som har ordet. Det är nästan omöjligt att transkribera allt som 

anses vara relevant utan att kunna göra val och uppfatta innebörden av denna 

typ av samspel i klassrummet. 

 

Transkription och översättning som gjorts har grundat sig på min egen upp-

fattning av innehållet i videosekvenserna. Det innebär att jag intagit ett relat-

ionellt och dialektiskt perspektiv enligt den existentiella hermeneutiska me-

ningen31. Jag har pendlat mellan sekvenserna och transkriptionen för att kon-

trollera om transkriptionen stämmer med innehållet i sekvenserna. Innehållet 

i transkriptionen är visuellt inriktat och representerar lärarens och elevernas 

verbala och icke-verbala uttryck och handlingar i interaktionen i ett tecken-

språkigt klassrum. Alla yttranden som finns i sekvenserna har illustrerats 

med hjälp av svenska ord som följer det svenska teckenspråkets struktur. 

Däremot finns inte teckenspråkets grammatik och regler med i transkription-

en, vilket innebär att innehållet i klassrumssamtalet som är på svenskt teck-

enspråk begränsas till en text skriven på svenska. Då interaktionen är förank-

rad i en situerad undervisningsprocess måste en situations handlingsförlopp 

med elevernas och lärarens visuella handlingar beskrivas i narrativa texter. 

Av det skälet har utgångspunkten varit att direkt analysera innehållet i se-

kvenserna under hela processen och transkriptionen har fungerat som stöd. 

För att öka trovärdigheten i studiens resultat jämfördes andra klassrumsstu-

                                                      
31 Se fotnot 27, s. 64. 
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diers metoder och hur dessa är relaterade till resultat. Så jämfördes bland 

annat Niemelä (2008) och Sahlström (2008) när det gäller metodologiska 

aspekter och analytiska tekniker. Ahlströms (2000) beskrivning av olika steg 

i en analysprocess av videomaterial användes som utgångspunkt för att besk-

riva en videoinspelad interaktion mellan läraren och eleverna i ett tecken-

språkigt klassrum. De amerikanska klassrumsstudierna (Mather, 1987a, 

1987b, 1989a, 1989b; Smith & Ramsey, 2004) jämfördes när det gäller ana-

lysen av samtalsreglerande signaler som markörer i den teckenspråkiga 

undervisningen.  

 

På grund av ekonomiska begränsningar har tillförlitligheten i analyserna inte 

kunnat prövas. Till det hade det behövts ytterligare en teckenspråkskunnig 

person. I syfte att stärka giltigheten i mina resonemang kommer jag att pre-

sentera delar av utsagorna som ligger till grund för mina tolkningar. Därige-

nom är min förhoppning att det ger möjlighet att bilda sig en uppfattning om 

giltigheten i tolkningarna. 

 
 

5.5.6 Presentation av studiens resultat – steg 6 

 

I det sjätte steget har resultat av analyserade 22 videosekvenser sammanfat-

tats och beskrivits med hjälp av sammanlagt 17 exempel i processer som kan 

sättas i samband med hela lektioner med samma och olika innebörd om vad 

som är gemensamt och vad som skiljer sig från varandra i respektive hel- 

och halvklassundervisning samt grupparbete. Resultat av de markörer och 

olika typer av frågor som läraren använder för att reglera undervisningen i 

hel- och halvklass presenteras. Det är inte så många variationer eller nyanse-

ringar i elevernas interaktion i helklassundervisningen som i undervisningen 

i halvklasser. Däremot finns det flera variationer i grupparbeten, framför allt 

i interaktion mellan eleverna. Ett urval gjordes då utifrån frågeställningarna, 

bland annat hur eleverna, flickor och pojkar interagerar med varandra och 

med lärare i olika undervisningssituationer. Fokus är att beskriva vilka mar-

körer eleverna använder och hur dessa signaleras till varandra och till läraren 

i det teckenspråkiga klassrummet. Vidare beskrivs handlingsutrymmet för 

elevernas och även flickors och pojkars delaktighet i interaktionen som både 

kan variera och skilja sig åt i hel- och halvklassundervisning samt i gruppar-

bete.  

 

En av frågeställningarna avser hur döv respektive hörande lärare interagerar 

med varandra och med eleverna i olika undervisningssituationer. Fokus är att 

beskriva vilka markörer de använder i undervisningen och hur dessa signale-

ras i interaktionen med eleverna. Vidare om det finns likheter och skillnader 
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mellan döv och hörande läraren i deras sätt att signalera markörer i under-

visningen. För att illustrera antal gånger respektive elev agerar i undervis-

ningen presenteras en tabell i helklassundervisning med läraren L1 och två 

tabeller i halvklassundervisning med respektive läraren L1 och L2. För att 

kunna fånga denna typ av komplexitet presenteras också sammanlagt sex 

transkriptioner av samtal med olika turer som pågår i klassrummet.  
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6 Resultat  

Vid lektionens början i det teckenspråkiga klassrummet använder lärarna 

markörer för att uppmärksamma eleverna i undervisningen. De vinkar först 

med en eller båda händerna i elevernas synfält och sveper med blicken över 

hel- och halvklassen. De håller handen kvar i luften och väntar tills eleverna 

har blickarna riktade mot dem. Ibland kompletterar eller handbokstaverar de 

med ett tecken t.ex. ”NU”, ”OK”, ”JA” för att uppmärksamma eleverna på 

initieringen av undervisningen.  

 

Både i hel- och halvklass inleder lärarna oftast ett samtal med eleverna ge-

nom att först visa ett material för eleverna och sedan använda detta maximalt 

som stöd. Material, framför allt, tavlan, kritor, blädderblock, tuschpennor, 

tryckta texter och bilder på papper, böcker och andra tillhörande föremål blir 

fokus i inledningen. Lärarna använder nästan alltid tavlan och något tillhö-

rande material. De skriver eller ritar något på tavlan och anknyter genom att 

peka upprepade gånger på materialet eller på de ord som har skrivits på tav-

lan.  

 

Lärarna använder blickar, blickriktningar, icke-manuella signaler och pek-

ningar som markörer för att fråga och leda samtalet. Det kan handla om att 

svepa över klassen med blicken, ge ordet till en elev genom att peka på ele-

ven eller ge eleven en icke-manuell signal som respons. Läraren upprepar 

elevens svar och fortsätter sedan samtalet. Gester är en markör som används 

samtidigt som lärarna uttrycker sig på svenskt teckenspråk. Det gör de mest 

för att signalera eller markera vad som är relevant och inte relevant i under-

visningen. Då slår de till exempel ut med händerna, rycker på axlarna, riktar 

sin hand mot en elev, pekar på något eller höjer handen eller pekfingret. 

 

I halvklassundervisningen är det till skillnad från undervisningen i helklass, 

en lärare och fem eller sex elever som sitter runt ett bord. Läraren använder 

gester som markör för att uppmärksamma eleverna på att hon initierar 

undervisningen. Hon har handen eller båda händerna först i elevernas synfält 

och sveper sedan med blicken och handen över halvklassen. Hon avvaktar 

med handen kvar i luften tills eleverna har blickarna riktade mot henne innan 

hon börjar. Hon kompletterar ibland gesten med att handbokstavera ett teck-

en till exempel ”NU”, ”OK”, ”JA” för att uppmärksamma eleverna att hon 

börjar.  
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I grupparbetet är eleverna huvudaktörer och kommunikationen har ett möns-

ter av en interaktion, där eleverna samtalar med varandra när de genomför 

uppgifter. De delas först in i smågrupper på två eller tre elever och sedan gör 

de uppgifter som de tilldelas. Lärarna avvaktar och svarar på frågor från 

eleverna. De frågar hur arbetet i grupperna fortlöper och följer upp det med 

frågor om hur mycket de har hunnit med och vad de har kommit fram till för 

resultat av uppgifterna.  

 

Blick- och kroppskontakt används mest som markörer för att uppmärk-

samma varandra i grupparbetet. Eleverna har ofta handen synlig för varandra 

och viftar för att få ordet i ett samtal elever sinsemellan eller med en av lä-

rarna. De signalerar att få blickkontakt med den som har ordet i samtalet. 

Om en elev inte får blickkontakt med en annan elev eller en av lärarna som 

har ordet eller har ett annat fokus, vidrör eleven lärarens arm eller elevens 

axel och väntar på att få ordet.  

 

 

6.1 Olika undervisningssituationer 

 

En frågeställning i studien är hur interaktionen ser ut i olika typer av under-

visningssituationer och framför allt om lärarstyrning och stimulansfaktorer 

skiljer sig åt i helklass, halvklass och grupparbetssituationer. 

 

 

6.1.1 Interaktion i helklassundervisning 

 

Inledningsvis presenteras här två exempel på markörer som en lärare använ-

der för att skapa eller begränsa utrymme för deltagande hos elever i hel-

klassundervisningen. Användningen av dessa markörer varierar mellan den 

hörande respektive den döva läraren. 

 

- Tavlan, material, introduktionsfrågor – exempel 1 

Den döva läraren L2 introducerar lektionen som handlar om mätningar 

av väder ur ett historiskt perspektiv. De 15 eleverna sitter i en halvcirkel 

och har blickarna riktade mot läraren som står framme vid tavlan. L2 

inleder med att först ta en krita och skriva ”Meteorolog” på tavlan och 

sedan fråga eleverna vad detta ord betyder. Hon pekar på ordet på tavlan 

med den vänstra handen, bokstaverar ”M-E-T-E-O-R-O-L-O-G” med 
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den högra. Hon håller kvar pekfingret på tavlan och frågar elever med 

tecken ”VAD?” med den högra handen och sveper samtidigt med 

handen från vänster till höger mot eleverna. Hon sveper med blicken 

samtidigt över klassen. Några av eleverna räcker upp handen och L2 ger 

med blicken och handen ordet till en elev som i sin tur svarar. Som 

respons använder L2 en icke-manuell signal genom att nicka. Hon 

förklarar vad ordet betyder genom att ge några uttryck. Till exempel 

använder hon först ett så kallat handalfabetsuttryck för att betona 

betydelsen av ordet meteorolog. Därefter lägger hon in icke-manuella 

grammatiska uttryck i ansiktet som speglar en yrkesperson som pratar 

om väder i TV och om vad det blir för väder inför morgondagen.  

 

L2 fortsätter med presentationen. Det handlar om att kunna något om 

väder och hur man vet, om det blir regn inför morgondagen. Hon ger ett 

tecken för ”STOPP”, tar en kort paus och skriver ”Förr och Nu” på tav-

lan. L2 pekar på en text på papper, som finns uppklistrad på tavlan och 

påpekar för eleverna att texten är hämtad från en bok och att det är däri-

från man fått veta hur människor mätte och uppfattade väder förr i tiden. 

L2 tar fram boken, tittar på den och nickar. Hon yttrar att det är en 

gammal text om väderlek från förfluten tid och pekar på boken.  

 

Därefter berättar L2 och växlar med att peka på tavlan tio gånger under 

tiden hon berättar om olika gamla uttryck och tecken som står i texten på 

tavlan. L2 ställer frågor till eleverna under tiden om vad dessa uttryck el-

ler tecken innebär, för att uppmärksamma om eleverna hänger med i be-

rättelsen, genom att fråga vad som menas med ”STORVÄDER” och 

sveper över hela klassen med blicken. Några av eleverna räcker upp 

handen och hon ger med handen och blicken ordet till en elev som i sin 

tur svarar. Som respons använder L2 en icke-manuell signal genom att 

nicka och upprepa elevens svar ”OVÄDER”. L2 fortsätter med berättel-

sen: om det visar sig att det regnar vid nymåne då blir det regn även un-

der nästa månad. L2 frågar eleverna om man ska tro på dessa tecken, slår 

ut med händerna och svarar själv med att det är bra att veta hur man 

tänkte på den tiden. 

 

 

Detta exempel visar att läraren använder blickar, blickriktningar, icke-

manuella signaler och pekningar som markörer när hon introducerar ämnet. 

Läraren skriver ett ord på tavlan och frågar eleverna vad det betyder. Sedan 

förklarar hon ordets innebörd genom att använda en markör, nämligen att 

bokstavera ord med handen, det vill säga handbokstavering. Samtidigt visar 

läraren några icke-manuella grammatiska uttryck i ansiktet. Läraren använ-

der också tecknet ”STOPP” som en markör för att gå vidare. Först skriver 

läraren på tavlan, pekar på en text på papper, tar fram en bok för att sedan 
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betona att det är därifrån läraren har hämtat innehållet i det som presenteras 

för eleverna. För att visualisera och anknyta till dessa använder läraren också 

markörer som att peka upprepade gånger på tavlan eller på papperet och 

handbokstavera de ord som står skrivna där.  

 

En markör som används frekvent i undervisningen är turtagningar mellan 

läraren som enskild deltagare och eleverna som kollektiva deltagare i samta-

let. Läraren frågar eleverna vad som menas med vissa uttryck eller tecken för 

att lära dem något och samtidigt se om de förstår innehållet i det läraren be-

rättar. I denna typ av introduktion eller presentation av ett ämne är markören 

som en tur med en fråga och ett svar tillräcklig för att hålla eleverna upp-

märksamma i undervisningen. När läraren berättar om innehållet och under 

tiden kommer fram till en tillräckligt stor mängd av information, kräver hon 

respons från eleverna för att kunna gå vidare. Markören ”en tur med en fråga 

och ett svar” kan också handla om lärarens behov av att lära ut och få re-

spons för att se om eleverna följer med i ämnespresentationen eller berättel-

sen. Lärarens styrning med denna turtagning ger stöd för att fortsätta med 

berättelsen. Elevernas utrymme går ut på att ge respons på att de följer med i 

berättelsens innehåll. 

 
- Vägledningsfrågor – exempel 2 

Den hörande läraren L1 går igenom matematiska termer med de 17 ele-

verna som sitter i halvcirkel och har blickarna riktade mot läraren. L1 ri-

tar först en modell som föreställer jordens tre delar på tavlan och frågar 

sedan eleverna hur stor del av jorden som är vatten. Några elever räcker 

upp handen. Samtalet är riktat till alla elever samtidigt. L1 signalerar 

med handen och upprepar rörelsen från den ena till den andra sidan av 

klassen för att få flera elever att räcka upp handen. Eleverna räcker upp 

handen eller viftar. De har sina blickar riktade mot läraren och väntar på 

att få dennes blickkontakt för att få ordet. L1 ger icke-manuella signaler 

till eleverna som respons på om deras svar eller yttrande stämmer eller 

inte, det vill säga skakar på huvudet om elevens svar eller yttrande inte 

stämmer. L1 söker andra svar och kompletterar sin respons på elevernas 

svar med att kommentera, till exempel i svensk översättning: ”Det var 

nog ett annat, men ...”  

 

Ibland ger L1 ingen respons alls om elevens yttrande har ett annat inne-

håll utan går vidare med sina signaler tills någon elev ger ett korrekt svar 

på lärarens fråga. L1 följer upp med att be eleven upprepa sitt svar och 

skriver det på tavlan. Den följande sekvensen visar ett exempel på hur 

L1 ber F3 upprepa det rätta svaret: 
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Transkript 4: (lektion 1 i helklassundervisning) 

F3: TREDJEDELAR VATTEN I VÄRLDEN. (Tredjedelar vatten i 

världen.)    

L1: VAD SA DU? FÖRLÅT, TVÅ TREDJE DEL ... VAD SA DU? 

(Vad sa du? Förlåt, två tredje del vad sa du?)   

F3: TRE DELAR. TREDJE ... DELAR. (Tre delar. Tredje … 

 delar.) 

L1: TREDJE DELAR? JA. (Tredje delar? Ja.) 

L1 hämtar tuschen och skriver "Tredjedelar" på tavlan.   

L1: TREDJEDELAR, HUR KAN SKRIVA ... OM VI SKA AN-

VÄNDA MATEMATISKA SPRÅK? ... SIFFROR ... HUR 

SKRIVA SIFFROR? (Tredjedelar, hur kan vi skriva, om vi ska an-

vända matematiska språk? Siffror, hur kan vi skriva siffror?) 

L1 skriver 3 och ett streck. 

L1: OM TREDJE DELAR... (Om tredje delar…) 

F2: TVÅ TREDJE DELAR (utan att räcka upp handen) (Två tredje 

delar.) 

L1 skriver 2 

F2: TVÅ ... ANDRA. (Två … andra…) 

L1: JA, TVÅ ... TVÅ TREDJEDELAR. OM RITA OCH FÖR-

KLARA HUR STOR DEL AV VATTEN... (Ja, två… Två tredjede-

lar. Om rita och förklara hur stor del av vatten…) 

NU HANDLAR DET OM TREDJE DELAR. HUR TREDJE DE-

LAR? TVÅ TREDJE DELAR ÄR VATTEN. (Nu handlar det om 

tredje delar. Hur tredje delar? Två tredje delar är vatten.) 

 

L1 skriver ”Tredjedelar” på tavlan och följer upp svaret med att fråga 

hur man kan skriva detta med siffror. L1 skriver ”3” och ett streck över 

trean på tavlan och fortsätter med sin fråga. F2 som sitter bredvid F3 

svarar utan att räcka upp handen: ”TVÅ TREDJE DELAR”. L1 skriver 

”2” över strecket på tavlan och F2 kommer med sitt inlägg om begrepp: 

”TVÅ ... ANDRA…” L1 yttrar slutligen svaret att två tredjedelar av jor-

den är vatten och avslutar detta moment med att ställa följdfrågor om 

vad den tredje delen är för något och hur stor del av modellen som kan 

målas som vatten.  

 

 

Detta exempel visar att läraren använder turtagningar som markör för att 

vägleda eleverna och försöka skapa deltagande hos eleverna i undervisning-

en. Hon använder blickar, blickriktningar och pekningar men framför allt 

icke-manuella signaler som markörer i turtagningarna för att synliggöra ele-

vernas yttranden för alla i helklassen. Som respons till elevernas svar och 

yttranden nickar läraren om en elevs yttrande stämmer och upprepar oftast 



 78 

innehållet i elevens yttrande. Hon skakar på huvudet om elevens yttrande 

inte stämmer. Ibland ger hon ingen respons alls, om elevens yttrande har ett 

annat innehåll än det efterfrågade. Exempel från transkript 4 med F2:s och 

F3:s svar och yttranden i samtalet är de svar läraren söker och som blir syn-

liga för alla i helklassen. Lärarstyrningen innebär att läraren lotsar eleverna, 

vilket ger litet utrymme för elevernas egna frågor och funderingar. 

 

Eleverna däremot använder handuppräckningar som markör i turtagningarna 

för att få uppmärksamhet och möjlighet att verbalt få delta i samtalet. De får 

inte ta över ordet utan att först ha fått blickkontakt med läraren. De måste 

vänta tills läraren ger dem ordet med blicken. De elever som får ordet svarar 

direkt till läraren på de frågor som läraren ställer. Ett fåtal elever räcker upp 

handen självmant och viftar för att få ordet. Genom handuppräckningar mar-

kerar de sitt deltagande inför kommande turer. De försöker få läraren att 

välja dem som nästa talare när det sker ett byte i turtagningen.  

 

Modellen på tavlan och vägledningsfrågor är de markörer som läraren an-

vänder för att få eleverna att försöka svara på frågorna. Dessa markörer ger 

läraren stort utrymme att reglera undervisningen och lotsar eleverna till 

”rätt” svar. Denna lärarstyrning med markören turtagning som lotsning ten-

derar att ge få elevinitiativ. Eleverna får anpassa sig till lärarens styrning och 

deras enda möjlighet till inflytande är att räcka upp handen och försöka mar-

kera sitt deltagande i samtalet. Till skillnad från de två första exemplen pre-

senteras här två exempel på markörer som läraren använder för att öka ut-

rymme för deltagande hos eleverna i helklassundervisningen.  

 
- Lärarfrågor – exempel 3 

Läraren L2 avslutar den narrativa inledningen av ett ämne om väderlek 

med att ställa frågor till de 15 elever som sitter i halvcirkel med blicken 

riktad mot läraren. L2 frågar dem hur man vet om det blir bra eller dåligt 

väder. P4 räcker upp handen och L2 ger ordet till honom med blicken. 

P4 yttrar sig och L2 upprepar hans yttrande med ett frågande ansiktsut-

tryck. Hon pekar på P4, lägger armarna i kors och har blicken mot P4. 

P4 förklarar vad han menar med TV och fortsätter utveckla sitt yttrande 

med att det är via TV man får reda på hur vädret blir inför kommande 

dagar. Flera av eleverna har blickarna riktade mot P4 som yttrar sig. 

Eleverna vänder blickarna från P4 mot läraren.  

 

P1, P3 och P4 som sitter bredvid varandra räcker upp handen. L2 förde-

lar deras tur med blicken och handen till dem som räcker upp handen i 

tur och ordning. De flesta eleverna följer med blickarna den som har or-

det. P3 och F4 räcker upp handen igen och läraren ger ordet först till P3 

och sedan F4. L2 lägger armarna i kors. Eleverna följer samtalet med 
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blickarna. När någon av dem som får ordet kommer med sitt inlägg är 

det ofta bredvidsittande elever som kommenterar detta. L2 nickar och 

summerar elevernas yttranden med att man kan informera sig genom 

TV, att hörande kan lyssna på radio och att man kan ta del av väderutsik-

terna via datorn. Hon ställer en ny fråga om hur man på egen hand kan 

kontrollera vädret. P4 räcker upp handen igen och L2 ger honom ordet. 

P4 yttrar sig och övriga elever har blickarna riktade mot honom. P1 

kommenterar P4:s yttrande. P3 räcker upp handen igen och det blir en ny 

turtagning med elevernas handuppräckningar och blickförflyttningar.  

 

F1 viftar med handen, får ordet och vänder sin blick riktad mot F4, F5 

och F7 som sitter närmast henne. Eleverna vänder blickarna mot flick-

orna som samtalar och kompletterar varandras uttryck och yttranden. 

Även P4, P1 och P3 kommenterar.  

 

 

Detta exempel visar att läraren använder turtagningarna med frågor som 

markör för att avsluta sin ämnespresentation i samtalet med eleverna. Att 

ställa avslutningsfrågor om ämnet tenderar till flera elevturer med handupp-

räckningar och yttranden. Läraren använder samma markörer såsom blickar, 

blickriktningar, icke-manuella signaler och pekningar för att förmedla och 

fördela turtagningarna till elever som räcker upp handen i tur och ordning. 

Läraren nickar som respons, summerar elevernas yttranden, prioriterar följd-

frågor i det ämne som presenterats tidigare och ställer frågor som börjar med 

vad, hur och när? som får eleverna att gå vidare med sina inlägg. Läraren ber 

eleverna utveckla och förtydliga vad de menar med sina yttranden. Det blir 

flera elevturer. De elever som sitter bredvid den elev, som har ordet, räcker 

ofta upp handen eller yttrar sig direkt till henne/honom. De kommenterar 

varandras inlägg och alltfler elever riktar sina blickar mot dem. Några räcker 

upp handen och söker få ordet inför nästa kommande tur. Läraren summerar 

elevernas inlägg och kommer med nya frågor. Eleverna räcker upp handen 

och läraren fördelar på nytt turtagningarna. Denna typ av markör elevturer 

med hjälp av lärarens frågor” är en form av lärarstyrning med ökat utrymme 

för flera elever att räcka upp handen och komma med egna svar och yttran-

den i samtalet. 

 
- Elevers egna ämnesrelaterade frågor – exempel 4  

Läraren L1 avslutar genomgången av ämnet med att fråga de 17 eleverna 

som sitter i halvcirkel och har blickarna riktade mot läraren om de har 

några frågor om innehållet. Här följer en sekvens på hur L1 uppmuntrar 

eleverna till egna frågor:  
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Transkript 5: (lektion 1 i helklassundervisning) 

 L1: TROR INTE VI HAR MER – OM NI HAR FRÅGOR. (Tror  

inte vi har mer - om ni har frågor.?) 

P2 räcker upp handen.  

P2: JAG TÄNKER PÅ VAD DU SA … DE TVÅ OCH EN (bild-

språk – lokalisationsregel) LANDET BLIR STÖRRE. HUR BLIR 

DET OM VATTEN ÖKAR? VILKET? (Jag tänker på vad du sa… 

de två och en (bildspråk) Landet blir större. Hur blir det om vattnet 

ökar? Vilket?)  

L1: VAD SA DU? (Vad sa du?)  

P4 till P2: VATTEN ÖKAR. (Vattnet ökar.) 

P2: JO DE TVÅ OCH EN (bildspråk - lokalisationsregel) HUR 

BLIR DET OM VATTEN ÖKAR? (Jo, de två och en (bildspråk) 

Hur blir det om vattnet ökar?) 

L1 nickar och ler. 

P1viftar med handen och riktar sin blick mot P4 och P2. 

P1: NEJ. (Nej.)  

 

P1 viftar handen och får ordet från läraren. P1 går fram, ställer sig fram-

för eleverna och yttrar sig. 

 

P1: VATTEN SAMMA, DET MINSKAR INTE OCH ÖKAR 

INTE. (Vattnet är detsamma, det minskar inte och det ökar inte.) 

P1 pekar på papperet.  

P1: DET ÄNDRAS INTE. (Det ändras inte.) 

P2: JA.(Ja.)  

 

Det får flera elever att räcka upp handen och söker få ordet. L1 ger ordet 

till en av dem med handen och blicken. Sedan lägger hon händerna i 

kors, som för att uttrycka sig – jag väntar.  P4, P2 och P1 går fram i tur 

och ordning och yttrar sig medan F4 och F2 viftar och kommenterar. 

Andra elever kommenterar varandra och till läraren samtidigt. L1 lyssnar 

och yttrar sedan i svensk översättning: ”Ja, det var någon … som sa …”. 

P7 räcker upp handen, får ordet och yttrar något som får läraren att 

nicka. L1 följer upp hans yttrande med att yttra, i svensk översättning: 

”Det stämmer. Där kallas det för vattenkretslopp.” Hon handbokstave-

rar ordet ”K-R-E-T-S-L-O-P-P”.  

 

 

Detta exempel visar att läraren lämnar över samtalet till eleverna om de har 

några frågor. En elev ställer en fråga och får omformulera den då läraren 

frågar vad han menar. Det leder till flera elevinitiativ med handuppräckning-

ar och turer mellan eleverna. Tre elever, endast pojkar, går fram och yttrar 
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sig medan andra, ofta flickor, sitter kvar. Även i detta exempel använder 

läraren samma markörer för att fördela turtagningarna. Så länge det inte är 

styrt med lärarfrågor, ökar utrymmet för elevernas, mest pojkarnas, delta-

gande i elevturer med längre yttranden mellan eleverna. Läraren nickar som 

respons och bekräftar deras yttranden. Till slut kommer en av eleverna med 

ett yttrande som får läraren att instämma i att frågan handlar om vattenkrets-

lopp. Läraren summerar elevernas yttranden med att handbokstavera ordet. 

Här förefaller således läraren vara medveten om vikten av att få med och 

stimulera elevernas egna frågor. 

 

I detta exempel ger en minskad lärarstyrning ökat utrymme för flera elever 

att ta egna initiativ och till turer med fördjupade yttranden och inlägg. Denna 

markör elevturer med egna frågor kan fungera som stimulans för eleverna 

att själva komma till tals. Samtidigt finns en risk att låta eleverna själva be-

stämma vilka som får yttra sig. De dominerande och motiverade eleverna 

yttrar sig medan övriga sitter tysta och passiva. En annan markör som några 

elever, endast pojkar, använder i samband med turtagningarna och handupp-

räckningarna är att de går fram, ställer sig inför andra elever och svarar eller 

yttrar sig. Flickors och pojkars interaktion i helklassundervisning (se Tabell 

7 s. 101 i detta kapitel) visar tydligt vilka elever som får yttra sig och vilka 

elever som inte yttrar sig. I tabellen fokuseras antal gånger respektive elev 

agerar genom att räcka upp handen, få ordet, gå fram eller ta kontakt med 

kamrater.  

 

 

6.1.2 Interaktion i halvklassundervisning 

 

Till skillnad från undervisningen i helklass presenteras här två exempel på 

markörer som läraren använder för att reglera utrymme för deltagande hos 

eleverna i halvklassundervisningen. 

 
-  Lärarfrågor vid laborativa moment – exempel 5 

Läraren L1 leder två olika moment om vattnets tyngd och volym i 

samma process i tre omgångar (station 2A, 2B, 2C) för fem eller sex 

elever som sitter runt ett bord. I det andra momentet om vattnets tyngd 

säger L1 först till två av eleverna att gå och hämta en röd iskub och ber 

en annan elev att hälla varmt vatten i en genomskinlig kanna. När ele-

verna är klara sveper L1 först med blicken runt eleverna i respektive 

station och betonar att vattnet i kannan är hett och att den röda iskuben 

är kall och hård. L1 uppmärksammar också att iskuben snart kommer att 

läggas i kannan. Sedan riktar L1 sin blick mot en elev i taget och ställer 
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frågor i tur och ordning till respektive elev om vad de tror kan hända om 

kuben läggs i kannan. Eleverna ger olika svar direkt med blicken riktad 

mot läraren. De flesta elever svarar att de tror att iskuben kommer att 

smälta och att vattnet blir rött.  

 

När eleverna sedan följer vad som händer i kannan ställer L1 frågor till 

dem om vad som händer med iskuben, det kalla vattnet och färgen i kan-

nan. Eleverna försöker formulera några svar. Deras yttranden kopplar 

inte ihop svaren på frågorna kring syftet med laborativa genomgångar av 

vattnets tyngd. L1 formulerar om frågorna i samtalet om vad som händer 

i kannan, vad det betyder att ha kallt vatten i en kanna med varmt vatten 

och hur man kan förklara detta. Eleverna ger så olika svar att L1 får 

formulera om frågorna för att kunna lotsa dem fram till ett svar om att 

kallt vatten är tyngre än varmt vatten. Till sist måste L1 själv formulera 

om till en fråga om det är kallt eller varmt vatten som är tyngst. Den föl-

jande sekvensen visar exempel på hur L1 formulerar frågor och ber ele-

verna att tänka vidare:  
 

Transkript 6: (station 2A i halvklassundervisning)  

L1: TÄNK NU. VAD HÄNDER MED KALLT VATTEN? … 

SMÄLTS … VAR? … FLYTER? (Tänk nu. Vad händer med kallt 

vatten? ... Det smälts… Var? Flyter det?) 

P1: SJUNKER. (Det sjunker.) 

L1 nickar. 

L1: SJUNKER. VILKEN … TYNGST? (Det sjunker. Vilken är 

tyngst?) 

P1: KALLT. (Det är kallt.) 

L1: KALLT… (Det är kallt...) 

L1 vänder sin blick mot P2 och P3.  

L1: SKA VARA KALLT. (Det ska vara kallt.) 

 

En elev P2 anknyter sina erfarenheter av att det är kallare på djupt vatten 

när man är ute och badar. L1 följer upp detta med att yttra sig att om 

man badar ute på sommaren då är det kallare ju längre ner man sjunker.  

 

 

Detta exempel visar hur läraren med hjälp av frågor och blickar reglerar 

utrymmet för elevernas deltagande i samtalet. Lärarens sätt att formulera 

frågor vid introduktionen om vad som händer med den röda iskuben i en 

kanna med varmt vatten verkar inte relatera till syftet med den laborativa 

genomgången om vattnets tyngd. Läraren betonar först att vattnet i kannan är 

hett och att den röda iskuben är kall och hård, sedan frågor till respektive 

elev om vad de tror kommer att hända när iskuben läggs i kannan. Läraren 
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frågar vidare om vad som händer i kannan, vad det betyder att ha kallt vatten 

i en kanna med varmt vatten och hur man kan förklara detta.  

 

Elevernas olika svar och yttranden direkt till läraren relaterar inte till lärar-

frågorna. Läraren formulerar om frågorna för att kunna lotsa eleverna fram 

till ett svar om att kallt vatten är tyngre än varmt vatten. Exempel från tran-

skript 6 med lärarens frågor visar att eleverna till slut förstår syftet och sva-

rar i korus att det är kallt vatten som är tyngst. P2 anknyter till sina erfaren-

heter av att det är kallare på djupt vatten när man är ute och badar.  

 

Lärarens blickkontakt i detta exempel ger inte heller den tid som behövs för 

respektive elev att svara på lärarens frågor. Eleverna verkar inte hinna for-

mulera klart sina yttranden och svar på frågorna. De avslutar sina yttranden 

när läraren flyttar sin blick eller ändrar blickfokus mitt under samtalet. Styr-

ningen med lärarfrågor och alltför kort väntetid med blickfokus tenderar 

också till färre elevturer och kortare yttranden. Eleverna har inte heller möj-

lighet att påverka samtalets innehåll. 

 
- Lärar- och elevfrågor om vattnets egenskaper – exempel 6 

Läraren L2 leder momentet vattnets egenskaper i samma process i tre 

omgångar (station 3A, 3B, 3C) för fem eller sex elever som sitter runt ett 

bord. L2 använder en kastrull med vatten, en kokplatta och en termome-

ter för att introducera laborativa genomgångar tillsammans med elever-

na. Eleverna får följa hur mycket temperaturen kommer att stiga när 

vattnet börjar koka i kastrullen. I station 3A samarbetar eleverna med att 

läsa av temperaturen under tiden vattnet börjar koka. L2 skriver upp ord 

och siffror på tavlan vad eleverna kommer fram till, det vill säga i tur 

och ordning: ”+20 i rummet” och ”+28 små bubblor”. En elev F9 läser 

av temperaturen och kommenterar att det är +45. L2 skriver på tavlan 

och frågar: ”ÅNGA, VAD HETER ÅNGA?” (Ånga, vad heter ånga?). 

L2 handbokstaverar ”Å-N-G-A” två gånger och skriver sedan ”ånga” på 

tavlan. I väntan på att vattnet ska koka samtalar L2 och eleverna med 

varandra. Eleverna kommer med egna frågor som relaterar till ämnet. 

Till exempel frågar P4 om skillnader i koktid, om man använder eld i 

stället för kokplattan och om man använder värmekällor på Island. P5 

frågar om skillnaden mellan att koka vatten i en tryckkokare och att koka 

vatten i en kastrull med lock. Det blir samtal eleverna sinsemellan och 

L2. Sedan sätter F1 termometern i kastrullen och alla har blickarna mot 

den. F1, F3 och F9 läser av termometern som F1 håller. F1 räknar: ”94, 

95, 95, 95.” L2 skriver ”+90 vattnet kokar” och ”+100 kokpunkten” på 

tavlan. Hon summerar samtalet med att det är 100 grader nu. Med stöd 

av tavlan ger L2 utrymme för eleverna att hjälpas åt att avläsa temperatu-

ren.  
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Till skillnad från exempel 5 visar ovanstående hur läraren med hjälp av frå-

gor och blickar varierar regleringen av utrymmet för elevernas deltagande i 

samtalet. Läraren låter eleverna kontrollera temperaturen och vad som hän-

der med vattnet i kastrullen och skriver upp ord och siffror på tavlan som 

visar vad eleverna kommer fram till. I väntan på att vattnet börjar koka stäl-

ler eleverna egna och ämnesrelaterade frågor. Läraren ger utrymme för sam-

arbete med fokus på vad som kommer att hända med temperaturen och vatt-

net i kastrullen. Tavlan fungerar som stöd och eleverna tar på sig ansvaret att 

hjälpas åt med att läsa av temperaturen. En minskad styrning ger också ett 

stort utrymme för samarbete mellan läraren och eleverna. Läraren reglerar i 

detta exempel sina blickkontakter med eleverna i den grad att det ger ele-

verna utrymme för tid och samtal med varandra. Under lärarens uppsikt ger 

det i sin tur flera elevturer sinsemellan med egna frågor och längre yttranden. 

Här ges således möjligheter för eleverna att samarbeta och få svar på sina 

frågor. Denna typ av minskad lärarstyrning uppmuntrar därmed elevernas 

egen förståelse. Lärarnas olika sätt att ställa frågor och föra samtal med ele-

verna med hjälp av sina blickkontakter styr vilka elever som får yttra sig (se 

Tabell 5 s. 95 och Tabell 6 s. 96 i detta kapitel). I tabellerna fokuseras på 

antal gånger respektive elev räcker upp eller synliggör sin hand i samtal med 

läraren och eleverna, blir tillfrågad direkt av läraren eller tar kontakt med 

kamrater.  

 
 

6.1.3 Interaktion i grupparbetssituationer  

 

I grupparbetet gör elever uppgifter i olika smågrupper med två eller tre ele-

ver. De flesta i grupperna ägnar sig åt att läsa de skriftliga instruktionsupp-

gifterna innan de samtalar med varandra om uppgifternas form och innehåll. 

Eleverna förhåller sig olika till de skriftliga instruktionerna. Här följer ett 

exempel på hur F2, F9 och P6 i grupp B samspelar inför sin uppgift: 

 
- Grupp B inför uppgiften väder och kläder – exempel 7 

Inför uppgiften om väder och kläder samtalar F2, F9 och P6 i grupp B 

med varandra om var och hur de ska få tag på tygmaterial för att kunna 

genomföra uppgiften. P6 börjar skämta med F2 om hennes kläder som 

kan fungera som underlag. F2 tar av sig ett svart klädesplagg, rullar ihop 

det med en termometer och lägger det på bordet. P6 frågar om hjälp av 

läraren L1 som går förbi och som tittar avvaktande på gruppen. Då viftar 

alla i gruppen och frågar L1.  
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L1 går in, sätter sig vid bordet och börjar svara på deras frågor om tyg-

material. Då det inte finns andra tyger fortsätter P6 skämta om att an-

vända F2:s kläder i stället. De frågar efter det andra tyget och lampan. 

L1 läser instruktionen och kommenterar att de får fortsätta leta efter fö-

remål på andra platser. P6 och F9 följer med läraren ut.  

 

F2 sitter kvar vid bordet, läser instruktionen och antecknar. Sedan kom-

mer P6 tillbaka med lampan. F2 och P6 samarbetar om att sätta fast lam-

pan vid bordet. F2:s svarta klädesplagg ligger under den belysta lampan 

ihoprullad med termometern. F9 kommer med ett vitt bomullstyg som 

hon rullar ihop med en annan termometer och lägger det under lampan. 

P6 kontrollerar det vita tyget och konstaterar att tyget är för stort för än-

damålet. Han försöker riva sönder tyget och yttrar att F2 och F9 ska 

hjälpa honom. De hjälper honom, men F2 menar att det är bättre att 

klippa av det. P6 fortsätter riva tyget trots påpekande från F2 och F9 om 

saxens existens. Han släpper först sedan läraren L1 kommit in och hon 

yttrar, svensk översättning: "Det finns något som heter sax." 

 

L1 följer sedan upp resultatet av elevernas arbete med uppgiften. F9 sva-

rar på lärarens frågor om hur lång tid det behövs för att uppskatta och 

jämföra hur mycket värmen ökat i respektive tyg, samt om det vita tyget 

har använts. F9 svarar ”22” när det gäller temperaturen på det svarta ty-

get och visar den för läraren och använder ett metaforiskt uttryck då hon 

svarar på lärarens fråga om det vita tyget, svensk översättning: ”… men 

han klippte bort det, så jag vet inte”. L1 fortsätter sedan samtala med F2 

och F9 medan P6 går omkring och fortsätter med deluppgiften på egen 

hand. L1 avbryter P6 på grund av att det snart är lunch och menar att han 

kan fortsätta nästa gång.  

 

 

Detta exempel visar att gruppen ägnar mer tid åt tillvägagångssättet än sam-

talet om resultatet på uppgiften. Gruppen börjar delvis genomföra uppgiften 

om väder och kläder först efter en lång process med allt letande efter tyg-

material, lampan och andra tillhörande föremål. Uppgiften kunde inte slutfö-

ras.  

 

De tre andra exemplen från grupparbeten (se ex. grupp 1, 2 och 3, Bilaga 7, 

s. 135-137) visar också att de flesta av gruppuppgifterna kräver ömsesidig 

interaktion eleverna sinsemellan. De genomför respektive uppgift på varie-

rande sätt beroende på situation, uppgiftens innehåll och gruppsammansätt-

ningarna. Det som skiljer sig åt i dessa variationer är elevernas uttryck för 

inflytande på samarbete, arbetsfördelning och sammanhållning.  
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Uppgiften om växthuseffekt och klimatförändring (se ex. grupp 1, Bilaga 7, 

s. 135) förutsätter att F1 och P2 i grupp 1 under arbetets gång huvudsakligen 

får ägna sig åt att läsa skriftliga instruktioner och några texter i läroböcker 

för att få svar på frågor som ställs i uppgiften. Här ingår också en laborativ 

deluppgift för gruppen. Då P2 tillfälligt måste lämna undervisningen på 

grund av videosamtal med mamman, får F1 göra den laborativa deluppgiften 

och välja vilka texter hon kan förbereda sig med och söka svar. När P2 

kommer tillbaka efter videosamtalet berättar F1 för honom om vad som på-

går i grupparbetet. Deras interaktion, uppgiftens form och innehåll skapar ett 

utrymme för F1:s inflytande att inta en ledande roll och ta alltmer ansvar 

för att anteckna och göra nästan allt som ingår i uppgiften, medan P2 tar del 

av vad F1 har att berätta. De samtalar och söker svar i texten om vad de har 

kommit fram till. L2 följer sedan upp resultatet av den laborativa deluppgif-

ten med dem.  

  

Däremot förutsätter uppgifterna oljeutsläpp i marken och oljebekämpning 

(se ex. grupp 2 och 3, Bilaga 7, s. 136-137) att eleverna i respektive grupp 2 

och 3 först läser instruktionen, gör en laborativ genomgång och sedan samta-

lar om frågor kring resultatet. Eleverna i respektive grupp samarbetar och 

genomför uppgifterna på ungefär samma sätt för att få resultat. De får göra 

om procedurerna några gånger för att uppnå resultat, vilket påverkar deras 

uttryck för sammanhållning – ömsesidigt eller påtvingat beroende av 

varandra. P5 och F6 i grupp 2 samtalar om vems tur det är att göra om pro-

ceduren, när båda säger att de redan har gjort det. Deras interaktion går ut på 

att de måste komma överens om hur de ska samordna för att utföra arbetet. 

Då arbetet inte kan fördelas, försöker F6 ta ett alltmer ansvar för att få upp-

giften genomförd medan P5 söker stöd hos F6 i processen. Interaktionen 

skapar i sin tur ett utrymme för ett sammanhållet och kanske påtvingat bero-

ende av varandra, som avbryts ett par gånger av en annan grupp. Då går de 

till ett annat bord för att se på en levande fisk i en hink. De uppmärksammas 

av L1 som följer upp resultatet tillsammans med P5 eftersom hon har ögon-

kontakt med honom. F6 klappar hela tiden L1:s arm för att få blickkontakt 

med henne. I stället för att få ordet antecknar F6 svaren på egen hand. Då 

följer L1 upp med att turas om att med blicken ge ordet till dem båda. Deras 

tillvägagångssätt vid grupparbetet tar mer tid än deras samtal om resultatet 

av uppgiften.  

 

F3 och F4 i grupp 3 får göra om laborativa genomgångar tre gånger. Deras 

interaktion går ut på att de delar på arbetet och ger varandra ansvar och stöd. 

Denna interaktion skapar i sin tur ett utrymme för ett sammanhållet och öm-

sesidigt beroende av varandra med F4 som under processen intar en alltmer 

ledande roll i arbetet. De verkar inte störda av andra grupper som befinner 

sig i samma klassrum. F3 och F4 antecknar inte något under samtalet med 

L2 om resultatet, vilket visar att de fokuserar sig mer på tillvägagångssättet 
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vid grupparbetet än på uppgiftens resultat.  

 

Om det är något elever i smågrupper funderar över eller fastnar på, frågar de 

varandra eller lärarna om hjälp. Ofta handlar frågorna om material som ele-

verna behöver för att kunna genomföra uppgifterna. Lärarna frågar också hur 

arbetet i grupperna fortlöper och fokuserar på frågor om hur mycket de har 

hunnit med och om vilka resultat de har kommit fram till. De ställer frågor 

som ”Vad har ni kommit fram till?”, ”Hur blir det då?”, ”Vad blir sva-

ret?”. En annan typ av samtal som inte förekommer så ofta under gruppar-

betsprocesserna är att en av läraren anknyter till frågor från eleverna. Ett 

exempel på detta är ett samtal dem mellan om konsekvenserna av växthusef-

fekten (se ex. 1, Bilaga 7, s. 135). 

 

Under grupparbetsprocesserna skapas stora utrymmen för elever att röra sig 

och kommunicera fritt med varandra. Genom sina handlingar och uttryck 

formas interaktionen mellan dem. Här är ett exempel på hur F1 och P4 i 

grupp A uttrycker sig inför sin uppgift: 

 
- Grupp A inför uppgiften regnbågen – exempel 8 

Inför uppgiften om regnbågen läser F1 i grupp A den skriftliga instrukt-

ionen och P4 sitter vid ett bord. F2, som ingår i grupp B, står med ryg-

gen mot kameran. F1 tittar upp och tecknar för sig själv något metafo-

riskt om en vattensprutflaska, viftar och får blickkontakt med P4 och ut-

trycker sig med ett tecken för ”VATTENSPRUTFLASKA”. P4 undrar 

om de måste ha en sådan. F1 svarar med om det är sol därute. P4 läser 

och använder sedan tecken för ”VAR” samtidigt som han viftar för att få 

blickkontakt med F1. Han uttrycker sig med samma tecken för ”VAT-

TENSPRUTFLASKA” som F1 uttryckt sig innan. Som svar ger F1 en 

icke-manuell signal att hon inte vet. P4 yttrar att han går och pratar. 

Båda tar över varandras tecken för ”VATTENSPRUTFLASKA” och är 

överens om att det krävs en sprutflaska samt vatten och sol för att kunna 

genomföra uppgiften.  

 

 

Detta exempel visar att F1 och P4 inledningsvis uttrycker sig med hjälp av 

ett tecken för ”VATTENSPRUTFLASKA”. Deras uttryck med denna typ av 

tecken förutsätter att eleverna förstår varandra i ett gemensamt samtal. Ett 

annat exempel är tecken för F9:s uttryck ”HAN KLIPPTE BORT” (han 

klippte bort det) som hon använder som svar på lärarens frågor i samtalet (se 

ex. 7, s. 84-85). I det här fallet syftar F9 till att P6 klippte bort det som är 

syftet med uppgiften så hon vet inte resultatet.  
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Dessa typer av uttryck förekommer i samtalet eleverna emellan för att be-

hålla det flyt som fungerar i samtalet mellan dem i grupparbetsprocesserna. 

Flera av eleverna går också över till varandras grupper och lärarna med frå-

gor. De agerar också mera vid sidan av grupparbetena, vilket i sin tur leder 

till flera icke målinriktade handlingar med olika variationer och nyansering-

ar. Då det inte förekommer någon lärarstyrning vid avslutande av grupparbe-

ten jämfört med hel- och halvklassundervisningen, ges stora utrymmen för 

flera nyanseringar i elevers handlande i interaktionen. Eleverna ges då en 

större frihet att på egna villkor agera och testa sina egna och andras gränser i 

interaktionen och hantera situationen därefter. Uppgifterna verkar genomgå-

ende vara så otydliga att de bjuder in till kommunikation och social interakt-

ion mellan eleverna snarare än att få ökad kunskap om ämnesinnehållet.  

 
 

6.2 Jämförelse döv – hörande lärare 

 

Skillnader finns hos döv respektive hörande läraren att använda markörer för 

att skapa eller begränsa utrymme för elevernas deltagande i undervisningen 

både i hel- och halvklass. Deras användning av dessa markörer varierar. L1 

som är hörande och L2 som är döv har ungefär liknande moment och upp-

lägg i undervisningen och kan utgöra exempel.  

 

Generellt initierar L1 och L2 undervisningen med att först signalera gester i 

hel- och halvklass. De vinkar på samma sätt med en eller båda händerna i 

elevernas synfält och sveper med blicken över hel- och halvklassen för att 

uppmärksamma eleverna innan de börjar undervisa. Det som skiljer är att L1 

har fler olika och varierade visuella markeringar att tillgå än L2, som däre-

mot oftast signalerar konstant på samma sätt.  

 

I L1:s repertoar finns dunka på bordet för att fånga elevernas uppmärksam-

het, hålla kvar handen stilla på bordet eller vifta med handen. Hon vidrör 

handen på en bredvidsittande elevs axel eller arm och klappar denna för att 

få uppmärksamhet i halvklassen. Hon förstärker ibland med att med båda 

händer vidröra de elever som sitter bredvid läraren. L2 däremot signalerar 

gester oftast på samma sätt genom att lyfta fram sin hand och håller kvar 

handen i luften i elevernas synfält för att få eleverna att rikta sin uppmärk-

samhet mot henne. Hon håller ibland sitt pekfinger kvar i elevernas synfält 

eller har handen över ett föremål på bordet och väntar tills alla elevernas 

blickar är riktade mot henne innan hon börjar. L1 gör fler olika visuella mar-

keringar än vad L2 gör. L2 markerar visuellt på samma sätt hela tiden. 
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6.2.1 Döv och hörande lärares undervisning i helklass 

 

De följande exemplen är typiska för helklassundervisning där L1 och L2 

turas om att leda en helklass med samtliga 17 elever. L1 som är ansvarig för 

undervisningens innehåll har hand om introduktion och ämnesgenomgångar.  

 

L1 och L2 leder också tillsammans vissa moment i helklassundervisningen. 

De verkar ha kommit överens om vem som leder olika moment. Följande 

exempel visar deras interaktion med varandra med blickar, pekningar, icke-

manuella signaler och turtagningarna med frågor som markörer vid intro-

duktion till grupparbete. 

 
- Lärarnas samspel med varandra – exempel 9 

L1 och L2 samarbetar genom att båda leder introduktionen till gruppar-

bete för de 17 eleverna som sitter i en halvcirkel. De samspelar med 

varandra då de går igenom de punkter som står skrivna på tavlan och 

som är gruppuppgifterna. Flera av eleverna räcker upp handen och ber 

om att få ordet. Lärarna turas om att leda turtagningen genom ögonkon-

takt med varandra. De har händerna eller armarna i kors och ger ordet till 

de elever som räcker upp handen i tur och ordning. Nästan alla elever 

följer turtagningen i samtalet med blickarna. Den elev som får ordet av-

gör själv om han/hon ska ha blicken riktad mot L1 eller mot L2 och stäl-

ler frågor eller kommenterar kring redovisningen av gruppuppgifterna.  

 

Den ena läraren som får ordet med blicken svarar eller kommenterar och 

ger sedan ordet till en annan elev som har handen uppe. Läraren kontrol-

lerar också med blicken om den andra läraren vill kommentera eller 

komplettera något. Då får hon ordet eller så ger hon en icke-manuell 

signal som respons. Sedan fortsätter den ena läraren och lämnar över or-

det med blicken och handen till eleverna för frågor.  

 

 

Detta exempel visar hur L1 och L2 turas om att ta och lämna över till 

varandra med hjälp av manuella och icke-manuella signaler, framför allt 

blickar som markörer i helklassundervisningen. De använder pekningar för 

att leda turtagningar. L2 använder nästan alltid icke-manuella signaler i sam-

talet. Det gör L1 också och varierar dessa signaler. Ibland förtydligar hon 

markörerna med att nämna elevernas persontecken för att ge ordet till en av 

dem. L2 gör det sällan. Hon pekar direkt på eleven. Båda lägger armarna 

eller händerna i kors under tiden eleverna har ordet och när eleverna samta-

lar med varandra. Med hjälp av dessa markörer reglerar de undervisningen 

för att hålla eleverna uppmärksamma och följa med i samtalet. Deras sam-

spel med blickar förutsätter ett högt och jämnt tempo och gruppfokus så att 
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alla kan följa samtalet i undervisningen i helklass. Denna typ av lärarstyr-

ning förutsätter också ett samarbete mellan lärarna för att hålla samtalsflytet 

utan störningar. 

 

Både L1 och L2 varierar markörerna på egna sätt i undervisningen. Vissa 

skillnader blir då tydliga när de introducerar ett ämnesinnehåll. Till skillnad 

från L1, som använder material mera genomgående i sin presentation, 

använder L2 markörer för att på ett visuellt sätt presentera ett föremål. Först 

visar hon materialet och kommenterar sedan det för eleverna. Här följer en 

sekvens på hur hon presenterar en bok för eleverna: 

 
- L2:s presentation av en bok vid introduktion – exempel 10 

 Transkript 7: (lektion 3 i helklassundervisning) 

L2: JA, ”PI”. (Ja, egentligen …) (pekar på tavlan med sitt vänstra 

pekfinger ) … ”PI” JAG HÄMTADE FRÅN EN BOK (… egentlig-

en … hämtade jag från en bok.) 

L2: HUR VET VÄDER FÖRR I TIDEN, HUR? (Hur vet man om 

väder förr i tiden, hur?)  

 L2 ger ett tecken för ”förr i tiden”. L2 tittar på boken och ler. 

 L2: JA (Ja.) L2 nickar. 

L2: ”PI” GAMMAL TEXT. (Egentligen är det gammal text.) (pekar 

på boken.) 

L2: ”PI” HUR? ”PI” GAMMAL, PLUS OCKSÅ TEXT ÄR 

GAMMAL. (Egentligen … hur? Egentligen är det gammalt, plus 

texten är också gammal.) 

L2 lägger ned boken och pekar på tavlan med sitt vänstra pekfinger. 

L2: HUR – (handbokstaverar) ”H-U-R-U” SKREVS SÅ I GAM-

MAL TEXT. (Hur – Huru, det skrevs så i gammal text.) 

 

 

Detta exempel visar hur L2 upprepade gånger uttrycker sig med ett tecken 

”PI” som ett uttryck för att visualisera att det är utifrån innehållet i denna 

bok som hon refererar till vid introduktion av en ämnespresentation (se ex-

empel på tecken ”PI”, som på svenska motsvarar ”egentligen” i kapitel 5.5.5 

s. 66). Detta uttryck använder läraren som markör för att på visuellt sätt be-

tona bokens betydelse vid presentationen.  
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6.2.2 Döv och hörande lärares undervisning i halvklass  

 

L1 och L2 har också ungefär liknande upplägg i sina moment i undervis-

ningen i halvklass för fem eller sex elever. Båda använder samma markörer 

som blickar, blickriktningar, icke-manuella signaler och pekningar i samtal 

med eleverna. Vissa skillnader i deras sätt att använda blickar och blickrikt-

ningar som markörer blir dock tydliga även i halvklassundervisningen. Här 

följer exempel på hur L1 varierar sina markörer, medan L2 använder sina 

mera konstant:  

 

- L1:s individuella blickfokus – exempel 11 

L1 handbokstaverar ett tecken ”NU”, tar fram en kastrull, riktar sin blick 

mot eleverna i tre respektive stationer (2A, 2B, 2C) och säger att de ska 

hämta vatten. Sedan flyttar hon blicken till en elev, i detta fall F10 i stat-

ion 2A, F2 i station 2B och F1 i station 2C, och ber att de ska hämta vat-

ten. Var och en frågar hur mycket vatten de ska hämta. Här ges ett ex-

empel på hur L1 visar kastrullen för F1 i station 2C. L1 uttrycker sig på 

svenska ord med munrörelser: ”Nu ska jag tala” och tecknar sedan 

”HÄMTA VATTEN … EN LITER VATTEN UNGEFÄR, SÅ HÄR 

UNGEFÄR.” (Hämta vatten, en liter vatten ungefär, så här ungefär). 

Hon visar kastrullen för F1 och måttar upp hur mycket vatten det behövs 

i en kastrull. Hon yttrar: ”INTE SÅ NOGA.” (Inte så noga). F1 går ut 

med kastrullen.  

 

Under tiden medan eleven i respektive station häller vatten i kastrullen 

samtalar de övriga eleverna med varandra om helt andra saker. Till ex-

empel skriver F4 i station 2B något på ett A4 papper och ber F7 som sit-

ter bredvid, läsa vad hon skriver. F8, F5 och P6 har blickarna riktade 

mot dem. P6 yttrar sig att F4 ska ta bort det som står skrivet på papperet. 

F4 riktar sin blick mot F7 och pekar upprepade gånger på papperet och 

uttrycker sig med tecken ”VEM?”. F7 svarar att hon inte bryr sig om 

vem som är vem. F4 fortsätter skriva och L1 klappar F4:s arm och säger 

att de inte ska göra det. Det är också samma process i de två andra stat-

ionerna 2A och 2C. 

 

Sedan eleven i respektive station kommit tillbaka med kastrullen med 

vatten ställer de den på en kokplatta som står på bordet och sätter sig. L1 

pekar på en elev i respektive station, i detta fall P1 i station 2A, F8 i stat-

ion 2B och P5 i station 2C och ber att de ställer flaskan i kastrullen. Un-

der tiden fortsätter F4 i station 2B skriva och fråga upprepade gånger F7 

med tecken ”VEM?” F7 svarar att hon vet vem. L1 ger sedan F4 en till-

sägelse att hon inte får fortsätta göra så. L1 vänder slutligen bort pappe-

ret och säger att F4 inte ska använda det under lektionen. 
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L1 riktar sin blick mot respektive P1 i station 2A, P6 i station 2B, P5 i 

station 2C och frågar om de kan kontrollera att kokplattan är satt på 

högsta läge. Respektive elev kontrollerar, vrider och säger att det är fär-

digt. L1 bekräftar det genom att yttra sig ”BRA”, ”FÄRDIGT, BRA.” 

 

 

Detta exempel visar att L1 först riktar sin gruppindikerande, G–Gaze, blick-

riktning mot alla elever och yttrar sig eller ställer frågor. Sedan riktar hon en 

individuell, I–Gaze, blickriktning mot en elev i taget och ställer frågor. Ele-

ven svarar och gör som L1 säger. När L1 använder individuell (I–Gaze) 

blickfokus mot en elev i samtalet, signalerar hon till andra elever i klassen 

att samtalet inte gäller dem. Denna typ av lärarstyrning med individuell 

blickfokus skapar större utrymme för lärarens samtal med respektive elev 

som individ, medan de övriga i gruppen ges friare utrymme för att samtala 

med varandra eller göra något annat under tiden. 

 

- L2:s gruppindikerande blickfokus – exempel 12 

L2 tar fram en kastrull som står på bordet, riktar sin blick mot eleverna i 

två respektive stationer (station 3B, 3C) och väntar tills eleverna har 

blickarna riktade mot henne. Sedan sveper hon med handen runt elever-

na och frågar om någon av dem kan hämta vatten. Eleverna räcker upp 

handen. L2 pekar och ger kastrullen till den elev som räcker upp handen 

först.  P3 i station 3B respektive P6 i station 3C räcker upp handen först 

och får hämta vatten. Båda frågar hur mycket och L2 måttar upp hur 

mycket vatten det behövs i en kastrull.
 

 

I båda stationerna sitter eleverna och har blickarna riktade mot L2, som i 

sin tur avvaktar med blicken mot den respektive elev som hämtar vatten. 

Eleverna växlar med att följa L2:s blick och att ha blickar riktade på 

olika håll medan de väntar. När eleven i respektive station kommer till-

baka med kastrullen med vatten pekar L2 på en kokplatta som står på 

bordet och säger att eleven kan ställa kastrullen där. Eleven i respektive 

station ställer den på plattan och sätter sig.  

 

L2 riktar sin blick mot eleverna i respektive station och säger att någon 

av dem kan sätta på sexan på kokplattan. P2 i station 3B pekar på kok-

plattan och frågar om han ska sätta på den. L2 nickar. I station 3C pekar 

L2 på F5, som sitter närmast, och säger att hon ska sätta på kokplattan. 

F5 vrider knappen. L2 tittar på kastrullen och kommenterar med ett 

tecken ”PERFEKT”.  
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Detta exempel visar att L2 nästan hela tiden använder gruppindikerande 

blickriktningar, G–Gaze, för att reglera och samtidigt hålla uppmärksamhet 

på alla elever som grupp i undervisningen. Exempel 12 visar att L2 riktar sin 

blick mot alla elever och ställer frågor till dem som grupp. Hon håller deras 

uppmärksamhet genom ge ordet till de elever som i tur och ordning räcker 

upp handen eller gör sin hand synlig. Hon använder individuella, I–Gaze, 

blickriktningar först när hon pekar på den elev som först räcker upp handen. 

När hon har sin blick riktad mot eleven som har ordet, använder hon hela 

tiden sina G–Gaze blickriktningar för att hålla gruppfokus samtidigt på alla 

elever. När det samtidigt blir två samtal eleverna emellan ändrar hon sin 

blickfokus för att uppmärksamma gruppfokus. Denna typ av styrning med 

blickarna i undervisningen ger eleverna utrymme endast för att som grupp 

deltaga och följa ett enda gemensamt samtal med blickarna. 

 

Dessa båda exempel illustrerar skillnader i L1:s och L2:s sätt att använda 

blickar och blickriktningar som markörer i halvklassundervisningen. Hur 

båda lärarna reglerar sina blickkontakter som markörer i samtalet med ele-

verna, signalerar också deras sätt att reglera blickfokus för att öka eller be-

gränsa elevernas utrymme för delaktighet i undervisningen. Det som också 

skiljer är att L2 använder gruppfokus för att överblicka situationen på ett 

mera visuellt sätt än vad L1 gör i undervisningen. L1 ger mer utrymme för 

flera samtal samtidigt i undervisningen än vad L2 gör. Deras olika sätt att 

använda blickkontakter och ställa frågor i samtalet med eleverna får också 

tydliga effekter i undervisningen. När läraren flyttar sin blick eller ändrar 

blickfokus avslutar eleverna sina yttranden mitt under samtalet. Lärarens 

(L1) individuella blickfokus med fråga eller yttrande riktade mot en elev (se 

ex. 5, s. 81-82 och ex.11, s. 91-92) tenderar också att ge utrymme för övriga 

elever att utföra handlingar som inte är relaterade till lärarens samtal. Deras 

yttranden och svar verkar inte vara direkt kopplade till lärarens frågor. Lära-

rens (L2) gruppindikerande blickfokus med frågor till elever som grupp (se 

ex. 6, s. 83) tenderar att ge utrymme för ett enda samtal med flera elevturer 

emellan med längre yttranden och ökade möjligheter för eleverna att både 

interagera med varandra som grupp och få svar på sina frågor.  
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För att få en bild av denna typ av interaktion i halvklassundervisningen gjor-

des en kvantitativ sammanställning över antal gånger respektive elevs age-

rande i undervisningen med läraren L1 (se Tabell 5 s. 95) och med läraren 

L2 (se Tabell 6 s. 96)32. Tabellerna visar tydliga skillnader i elevernas age-

rande, framför allt antal gånger de, som individ eller som grupp, blir tillfrå-

gade direkt av läraren samt antal gånger de räcker upp handen för att få or-

det, medan fördelningen dem emellan är relativt jämnt fördelad. Däremot är 

det stor skillnad när det gäller att bli tillfrågad direkt som individ eller som 

grupp. L1 ställer de flesta frågorna direkt till den individuella eleven medan 

L2 ställer frågor till eleverna som grupp. 

  

                                                      
32 I anslutning till dessa tabeller påpekas att det är varierande tidslängder mellan 10–13 minu-

ter i varje station (se Tabell 2 i kapitel 5.5.2 s. 58). I Tabell 5 är det i genomsnitt mellan 12 

och 13 minuter i varje station, 2A, 2B och 2C, och i Tabell 6 genomsnitt 10 minuter i varje 

station, 3A, 3B och 3C. Dessutom var det kameramiss i början på de första minuterna respek-

tive station 2A, 2B och 3A. Dessa faktorer kan ha påverkat antal gånger eleverna agerar i 

dessa stationer. Med detta i åtanke visas ändå samma tendens i dessa som de övriga stationer-

na i Tabell 5 och 6. 
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Tabell 5: Antal gånger respektive elev agerar i halvklassundervisning med läraren 
(L1) i följande station 2A, 2B och 2C (N=16) 

Elevs 

agerande 
räcker upp 

handen efter 

en inledande 

lärarfråga 

blir tillfrågad 

direkt av lära-

ren 

räcker upp 

handen*1under 

pågående sam-

tal med läraren 

och eleverna 

tar kamrat- 

kontakt 
Totalt 

Elev får 

ordet              

får ej 

ordet          

som 

individ    

som 

grupp               

får 

ordet            

får ej 

ordet          

får   

respons 

får ej 

respons       

 

Station 

2A 

         

P1   6   -  11    1   5   2 12   2  39 

P2   1   2    2   1   2   - 13  3  24 

P3   3   -    2   1   -   - 12  2  20 

F6*2   1   -    2   1   -   -   3  -    7 

F10   1   -    1   1   1   -    4  4  12 

Antal 

gånger: 

12  2 18   5   8  2 44 11 102 

Station 

2B 

         

P6  4   2   5 2   5   4  13  1  36 

F2*2  -   -   2 3   4   -   2  -  11 

F4  1   1   4 3   2   2  12  -  25 

F5  1   -   4 3   4   2   6  1  21 

F7  -   -   3 2   1   1   9  -  16 

F8  -   -   3 1   1   -   3  -    8 

Antal 

gånger: 

6  3 21 14 17  9 45  2 117 

Station 

2C 

         

P4*3   5   1   6   2   3   2 8  2  29 

P5   -   -   7   1   2   1 7  3  21 

F1   5   -   4   2   3   2 5  1  22 

F3   2   -   1   1   1   4 4  1  14 

F9   1   -   1   1   -   1 7  4  15 

Antal 

gånger: 

13  1 19   7  9 10 31 11 101 

 

Elev P7 var frånvarande på grund av att han blev sjuk. 

 

*1 Elever synliggör sin hand på olika sätt och dessa ingår i begreppets innebörd: ”räcka upp handen”. 

*2 F6 i station 2A och F2 i station 2B sitter skymt i vissa sekvenser. 

*3 Varje gång P4 reser sig upp skymmer han de andra i vissa sekvenser. 
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Tabell 6: Antal gånger respektive elev agerar i halvklassundervisning med läraren 
(L2) i följande station 3A, 3B och 3C (N=16) 

Elevs 

agerande 
räcker upp 

handen efter 

en inledande 

lärarfråga 

blir tillfrågad 

direkt av lära-

ren 

räcker upp 

handen*1under 

pågående samtal 

med läraren och 

eleverna 

tar kamrat- 

kontakt 
Totalt 

Elev får 

ordet               

får ej          

ordet 

som            

individ  

som 

grupp 

får  

ordet                  

får ej 

ordet               

får      

respons          

får ej 

respons 
 

Station 

3A 

         

P4   3   2   -   3    5   2    2    - 17 

P5   3   2   3   2  13   1    3    - 27 

F1   3   -   1   3    2   2    3    - 14 

F3   1   1   -   3    1   1    3    - 10 

F9   1   -   1   3    2   1    4    - 12 

Antal 

gånger: 

11   5   5 14  23   7  15    0 80 

Station 

3B 

         

P1   6   -   -   6  13   -    1    - 26 

P2   3   -   1   5  11   1    3    - 24 

P3   4   -   -   6    3   1    1    - 15 

F6   4   -   3   5    1   2    1    - 16 

F10   -   -   2   3    1   -    2    -   8 

Antal 

gånger: 

17   0   6 25  29   4    8    0 89 

Station 

3C 

         

P6   6   -   1   4    7    1    1    - 20 

F2   3   1   2   5    5    -    3    1 20 

F4   5   -   -   5    7    -    3    - 20 

F5   2   -   1   5  10    -    6    3 27 

F7   2   -   1   5    7    1    1    1 18 

F8   1   -   1   5    -    2    2     - 11 

Antal 

gånger: 

19   1   6 29 36    4 16    5 116 

 

Elev P7 ar frånvarande på grund av att han blev sjuk. 

 

*1 Elever synliggör sin hand på olika sätt och dessa ingår i begreppets innebörd: ”räcka upp handen”. 
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I station 2B i Tabell 5 ovan är det fem flickor och en pojke. Om detta har 

någon betydelse kan diskuteras, det vill säga att jämfört med de andra stat-

ionerna blir eleverna i denna station tillfrågade som grupp flera gånger av 

L1. Däremot är det ingen skillnad i denna fråga mellan stationerna vilket 

framgår i Tabell 6. En annan och tydlig skillnad är att eleverna synliggör sin 

hand och får ordet flera gånger mer i samtal med L2 än vad eleverna gör i 

samtal med L1. Däremot tar eleverna fler kamratkontakter med varandra när 

L1 har samtal med eleverna än när L2 har samtal med eleverna. I tabellerna 

framstår tydligt att det skiljer sig åt mellan L1:s och L2:s sätt att ställa frågor 

och föra samtal med elever i undervisningen.  

 

Som betonas i helklassundervisningen blir skillnaderna tydligare när L1 och 

L2 använder sina markörer vid introduktion av ett ämnesinnehåll i 

halvklassundervisningen. Till skillnad från L1 som använder material mera 

genomgående i sin presentation använder L2 markörer för att på ett visuellt 

sätt presentera ett föremål. Först visar hon materialet och kommenterar det 

sedan för eleverna. Här följer ett exempel på hur L2 presenterar en 

termometer för eleverna: 

 

- L2:s presentation av en termometer – exempel 13 

L2 initierar momentets andra del i de båda stationerna (station 3B, 3C) 

med att lyfta sitt högra pekfinger i luften och tar fram en termometer 

med sin vänstra hand. L2 håller upp termometern vänd inför eleverna 

och frågar dem hur många grader den visar. L2 visar termometern för re-

spektive elev som sitter runt bordet. I station 3B visar L2 termometern 

först för F10 som räcker fram sin hand för att ta emot den ur L2:s hand 

men L2 håller kvar den i sin hand och visar den för henne. Varje elev lä-

ser av temperaturen som L2 visar i sin hand. Varje elev ger en siffra. L2 

ger inte respons utan går vidare med nästa elev. När L2 slutligen läser av 

temperaturen håller hon upp termometern inför alla och yttrar att det är 

20 grader.  

 

L2 frågar eleverna i respektive station varför det står 20 på termometern. 

Hon har kvar sin högra hand med ett tecken för siffran ”0” och sveper 

med blicken runt eleverna. Det är samma process i de båda stationerna. 

Till exempel i station 3B räcker F6, P2, P1 upp handen i tur och ordning. 

De ger olika svar om att det är kallt eller varmt i luften. L2 ger sedan ett 

uttryck som motsvarar på svenska: ”Nu är det 20 grader varmt i det här 

rummet”.  

 

 

Detta exempel visar hur L2 använder markörer för att situera på ett visuellt 

sätt när hon presenterar ett föremål, i detta fall en termometer för eleverna. 
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Hon använder blickar, pekningar, icke-manuella signaler och turtagningarna 

med frågor. På så sätt reglerar hon undervisningen och försöker samtidigt 

med hjälp av lärarfrågor och elevernas svar anknyta elevernas egna referen-

ser som utgångspunkt för att gå vidare med introduktionen. Dessa verkar 

betydelsefulla för elevernas delaktighet och förståelse i undervisningen.  

 

Hennes visuella sätt att presentera termometern vid samtalet med eleverna 

kan tydliggöra kopplingen mellan användningen av termometern och syftet 

med de laborativa genomgångarna. Jämför L1:s sätt att använda material, till 

exempel att hon använder iskuben i kannan med varmt vatten mera genom-

gående vid introduktionen av ett samtal med eleverna (se ex. 5, s. 81-82). 

Materialet som markör blir som ett stöd för henne i samtalet med eleverna.  

 

L1 och L2 använder olika uttryck i samtalet med eleverna. Det som skiljer 

sig åt är deras sätt att uttrycka sig. L2 använder oftast ett eller två tecken 

medan L1 varierar med flera tecken. L1 använder ibland munrörelser med 

svenska ord som komplement till samtalet (se transkript 2 i kapitel 5 s. 68), 

vilket L2 sällan gör. I undervisningen i helklass använder L1 till exempel ett 

uttryck för att beskriva jordens form, det vill säga om L1:s uttryck ska över-

sättas till svenska ”Jorden är rund, men jag ska göra den till fyrkantig”. Hon 

ger ett uttryck med flera tecken för formen och ritar den på tavlan (lektion 

1). 

 

L2 uttrycker sig med ett par tecken för att beskriva en bild eller situation och 

använder också samtidigt icke-manuella grammatiska uttryck. Till exempel i 

halvklassundervisningen visar L2 ett uttryck som respons till en elev P3 som 

gissar att det är tio grader varmt hemma. Hennes ansiktsuttryck avspeglar att 

hon fryser och behöver täcka sig med flera värmande lager i ett kyligt rum. 

Om det uttryck som L2 visar med ett par tecken ska översättas, motsvarar 

innebörden på svenska ”Oj – tio! – då måste man ha riktigt varm tjock 

mössa runt huvudet och riktigt lång varmfodrad jacka över kroppen” (stat-

ion 3B). 

 

Döva läraren tenderar att behålla hela gruppens uppmärksamhet, medan hö-

rande läraren ofta omedvetet riktar sig till en elev i taget och därmed ger 

utrymme för eleverna att göra annat under tiden. Denna typ av starkare lärar-

styrning minskar elevvariationer och fokuserar därmed på ett enda gemen-

samt samtal med samma innehåll mellan eleverna sinsemellan och läraren. 

Omvänt ger minskad lärarstyrning ökade elevvariationer, nämligen att det 

pågår olika sorters samtal med varierande innehåll eleverna emellan, under 

tiden läraren har samtal med en elev i taget. 
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6.2.3 Döv och hörande lärares interaktion i grupparbete  

 

Även när det gäller L1:s och L2:s interaktion med eleverna i grupparbete 

framkommer samma interaktionsmönster som vid halvklassundervisningen. 

L1 använder kroppskontakt, vilket är något som L2 sällan använder sig av. 

L2 vidrör eleverna först då dessa är upptagna med sina uppgifter för att 

väcka deras uppmärksamhet i grupparbetet. Om detta är ett uttryck för att 

vara döv eller hörande kan diskuteras. Sannolikt är detta mer ett uttryck för 

lärarnas personlighet än som skillnader mellan döv respektive hörande lä-

rare.  

 

Klockan verkar fungera som stöd till lärarna för att hålla tider i undervis-

ningen i alla moment och framför allt i grupparbeten. Följande är exempel på 

yttranden och signaler lärarna använder i samtal med eleverna i grupparbete 

när det gäller att passa och hålla tiden. 

 

- Passa tiden i grupparbete – exempel 14 a, b och c 

I det första exemplet anpassar L2 sin reglering av tiden genom att fråga 

om F4 kan bedöma om hon på fem minuter hinner kontrollera datorn i 

materialrummet eller om hon måste gå till klassrummet. När F4 ser på 

klockan på väggen, ändrar hon sig och yttrar att hon är färdig med städ-

ningen i klassrummet. Då L2 och F4 inser att det är fem minuter kvar, 

kommer de fram till att det är snabbare och bättre att ta den närmaste 

vägen.  

 

I det andra exemplet bedömer L1 själv sin reglering av tiden i samtal 

med eleverna i grupp 2 respektive i grupp B. L1 ser på klockan på väg-

gen och konstaterar att det är några minuter kvar. Hon avslutar med den 

sista frågan i samtalet med P5 och F6 i grupp 2 genom att rikta sin blick 

mot instruktionen och yttrar sig samtidigt som eleverna har sina blickar 

riktade mot klockan. I det tredje exemplet viker F9 i grupp B ihop tyget 

som respons till L1:s yttrande om klockan och frågar L1 var tyget ska 

placeras. Utan att svara F9 fortsätter L1 med att säga till gruppen att de 

måste avbryta och frågar om de har hunnit jämföra något.  

 

 

Dessa exempel visar att lärarnas styrning med att hålla tider som markör 

påverkar interaktionen i grupparbetsprocesserna. L2 anpassar sin styrning 

genom att fråga om F4 kan bedöma om hon på fem minuter hinner göra det 

som hon frågar efter. De kommer fram till en lösning gemensamt. L1 bedö-

mer själv tiden i samtal med eleverna i grupp 2 respektive i grupp B. Hon 

konstaterar att det är några minuter kvar och agerar därefter. Att ha rätt 

tajmning i interaktionen förutsätter utrymme för eleverna att anpassa detta. 
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F9 agerar så snabbt i tajmningen att hon inte får svar på sin fråga medan 

tajmningen verkar fungera för F4 i samspelet.  P5 och F6 i grupp 2 riktar 

sina blickar mot klockan samtidigt som läraren yttrar något om innehållet i 

den sista frågan. Detta innebär att eleverna inte hinner se vad läraren har att 

säga om frågan. Tiden verkar således vara en starkare styrmekanism än att få 

svar på frågor i gruppuppgiften. 

 

 

6.3 Jämförelse flickor – pojkar 

 

Med fokus på elevernas interaktion i hel- och halvklassundervisningen är det 

pojkarna som har stort utrymme i interaktionen. Undervisningen i helklass är 

exempelvis mer inriktad mot pojkarna än flickorna. I halvklassundervisning-

en är fokus lite mera varierande beroende på gruppsammansättningar, upp-

läggning och innehåll. Däremot har flickorna sina utrymmen framför allt i 

interaktion i smågrupper och delvis i hel- och halvklass. 

 

 

6.3.1 Flickors och pojkars interaktion i helklass 

 
I helklassundervisningen under lektion 1 räcker flera av pojkarna upp 

handen nästan varje gång läraren ställer en fråga. De kommer in som talare 

så fort det blir deras tur. Då lektion 1 är en hel 40 minuters lektion med 

lärarledda aktiviteter för hela klassen får eleverna endast utrymme för 

handuppräckningar och svar på lärarfrågor. Utifrån detta fördes statistik över 

antal gånger respektive elev agerar i denna lektion, där läraren undervisar 17 

elever samlade i en helklass (se följande Tabell 7 s. 101). Fokus på elevernas 

agerande är antal gånger de räcker upp handen, får ordet samt tar kontakt 

med kamrater eller går fram för att yttra sig inför hela klassen eller skriva 

och rita på tavlan. Som framgår av tabellen får sex av sju pojkar ordet av 

läraren sammanlagt 25 gånger medan fyra av tio flickor får ordet 15 gånger. 

Endast tre pojkar får gå fram sammanlagt sju gånger. Sex av de tio flickorna 

och tre av de sju pojkarna intar rollen mera som lyssnare eller som åskådare 

under hela denna lektion. Dessa siffror visar att pojkarna får nästan dubbelt 

så många lärarkontakter som flickorna. P1 och P2 räcker upp handen eller 

söker kontakt med kamrater nästan lika många gånger under en hel lektion, 

men P1 får ordet dubbelt så många gånger som P2. F1, F2 och F3 tar också 

initiativ genom att räcka upp handen eller vifta med handen. De får ordet 

ungefär hälften av sina handuppräckningar. I början på lektionen räcker F3 
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upp handen snabbare än andra elever, men får inte ordet. F2 får heller inte 

ordet då hon räcker upp handen eller viftar under den tid när P1 eller P2 ritar 

eller skriver fel på tavlan.  

 

 

Tabell 7: Antal gånger respektive elev agerar i helklassundervisning med 17 elever 
samlade från lektion 1 (N=17) 

Elevs 

agerande 

räcker upp 

handen 

får ordet tar kamrat- 

kontakt 

går fram Totalt 

Pojkar      

P1 9 10 6 (1)* 4 29 

P2 10 5 7 (1)* 2 24 

P3 2 1 - - 3 

P4 5 5 2 1 13 

P5 1 - 2 (2)* - 3 

P6 1 1 - - 2 

P7 3 3 - - 6 

Antal 

gånger: 

31 25 17 7 80 

      

Flickor      

F1 8 6 3 - 17 

F2 5 4 11 - 20 

F3 7 4 6 - 17 

F4 1 1 - - 2 

F5 1 - 5 - 6 

F6 - - 1 - 1 

F7 - - - - - 

F8 - - - - - 

F9 - - - - - 

F10 - - - - - 

Antal 

gånger: 

22 15 26 0 63 

 

* P1 och P2 uppmanas efter några minuter i början på lektionen byta plats med F7 och 

F10. P5, som då satt emellan P1 och P2, har lekt någon sorts fotlek med dem.  

 

När det gäller kamratkontakterna under hela denna lektion tar fem av de tio 
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flickorna kontakt sammanlagt 26 gånger medan fyra av de sju pojkarna gör 

det 17 gånger. F2 tar 11 av de 17 kamratkontakterna. En del av dessa 

kontakter F2 har med F3 som sitter bredvid, handlar om att påpeka eller rätta 

till de fel P1 eller P2 skriver eller ritar. De ger respons till varandra med 

hjälp av icke-manuella signaler. Detta exempel visar att pojkarna, framför 

allt P1, tar flera initiativ till lärarkontakter genom att räcka upp handen och 

får stor uppmärksamhet. Flickorna däremot ges knappt något utrymme. De 

samtalar mest med varandra i helklassundervisningen. 
 

 

6.3.2 Flickors och pojkars interaktion i halvklass 

 

Till skillnad från undervisningen i helklass visar elevernas delaktighet i 

halvklassundervisningen större variationer i interaktionen beroende på 

gruppsammansättningar, uppläggning och innehåll. Att flickors och pojkars 

interaktion skiljer sig åt är beroende på lärarstyrningen. L2:s styrning med 

blickar och blickriktningar som markörer ger utrymme för ett samtal mellan 

eleverna och läraren (se ex. 13, s. 97). Däremot skapar L1:s varierande sätt 

att använda blickar och blickriktningar utrymme för eleverna att interagera 

med varandra (se ex. 12, s. 92). Här följer exempel på flickors och pojkars 

interaktion i halvklassundervisningen:  

 

- Vilka agerar och skämtar i samtalet? – exempel 15 

När flickorna i respektive station (2A, 2B, 2C) har hand om iskuben, 

flaskan eller kastrullen kommenterar eleverna något i samtalet. Till ex-

empel i station 2C kommer F3 tillbaka med en flaska med rödfärgat vat-

ten, ställer den på bordet och sätter sig. L1 tar flaskan och torkar den. 

Eleverna har blickarna riktade mot flaskan och kommenterar. P4 menar 

att det liknar saft som man kan dricka. L1 riktar sin blick mot P5 och ytt-

rar att han ska sätta ett långt plaströr i flaskan. P5 svarar att han trodde 

han skulle suga med det. Några elever ler. P5 frågar P4 om han kan 

tänka sig dricka upp hela flaskan. Här följer exempel på deras yttranden: 
 

Transkript 8: (station 2C i halvklassundervisning) 

P5: VAD SÄGER DU? OM SUGA … DRICKA UPP HELA 

FLASKAN DÅ FÅR DU 5000 KR. (Vad säger du? Om du suger … 

dricker upp hela flaskan, då får du 5000 kr.) 

P4: OK! SJÄLVKLART! SOCKER I. P4 pekar på flaskan. (OK! 

Självklart! Det ska vara socker i.) 
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Det är också samma process i de två andra stationerna 2A och 2B. F4 i 

station 2B tätar fast plaströret i flaskan och L1 yttrar att F5 kan hålla rö-

ret samtidigt som F4 tätar. Under tiden yttrar P6 att de kan prova med att 

suga med det röret. F5 säger att det verkar tveksamt och P6 menar att det 

är ju vanligt vatten. Ett annat exempel: när F5 och F8 i station 2B kom-

mer tillbaka med iskuben lägger de den i en ask som läraren har i sin 

hand. L1 lägger asken på bordet. P6 yttrar att han skulle vilja äta upp 

kuben och frågar läraren om han får göra det. L1 svarar inte och P6 tar 

asken från bordet. Han tittar på den och frågar igen om han får äta upp 

den. L1 svarar inte utan räcker fram sin hand och gör en gest med han-

den som får honom att lämna tillbaka den. P6 fortsätter att uttrycka sig 

med att han kan tänka sig sluka sitt byte med hela sin långa tunga. F5 ber 

P6 sluta med sina uttryck. 

 

 

Detta exempel visar att pojkarna ges friare utrymme för skämt och kommen-

tarer i samtalet så länge L1 är upptagen i samtalet med två elever om plaströ-

ret i flaskan eller har individuellt blickfokus mot en elev i samtalet. I station 

2B fortsätter P6 utveckla sitt uttryck så långt att F5 intar en lärarroll och ber 

honom sluta. Pojkarnas sätt att kommentera plaströret och innehållet i flas-

kan visar också deras behov av uttryck för skämt (se transkript 8 ovan). Att 

L1 inte svarar dem kan också visa att hon ger utrymme för pojkarnas behov 

av att skämta. 

 

Eleverna i respektive station agerar på olika sätt när de följer vad som händer 

i flaskan och när L1 ställer frågor till dem om vad om händer i kannan. (Jäm-

för ex. 5, s. 81-82). Pojkarnas interaktion synliggörs mest i processerna då 

eleverna följer vad som händer i kannan. De kommenterar och agerar på ett 

så varierat sätt att L1 tar kropps- och blickkontakter för att uppmärksamma 

dem på vad som händer. Flickorna följer fokus i processerna med blickarna 

och kommenterar i korus. Lärarstyrningen i dessa exempel fokuseras på att 

fånga pojkarnas uppmärksamhet innan L1 börjar med frågor. Det visar också 

att pojkars agerande och uttryck får större uppmärksamhet än flickornas i 

halvklassundervisningen.  

 

 

6.3.3 Flickors och pojkars interaktion i grupparbete  

 

Som framgår i grupparbetet (se från s. 84 i detta kapitel) ger uppgifternas 

form, innehåll och gruppsammansättningar olika förutsättningar för elever-

nas interaktion i grupparbetsprocesser. Vissa skillnader i flickors och pojkars 

situation i interaktionen blir tydliga när de gör gruppuppgifter. Det skapar i 
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sin tur utrymme för deras roller i relationer till varandra. Följande exempel 

på deras interaktion i grupparbete visar detta: 

 

- Interaktion i grupparbete – exempel 16 

F1, P4 och P7 fördelar uppgifterna på så sätt att F1 gör vindstruten på 

egen hand och P4 och P7 gör regnmätaren tillsammans. P4 gör petflas-

kan enligt uppgiften och P7 gör en liten lapp som ska fungera som skylt 

till flaskan. Gruppen befinner sig i det klassrum där de tre lärarna finns i 

närheten. Eleverna kan när som helst gå till dem med frågor. Under det 

första grupparbetet går P4 och P7 fram och tillbaka minst 15 gånger för 

att ta reda på tillhörande föremål eller för att samtala med lärarna. De 

frågar också efter föremål och hur de ska göra för att genomföra uppgif-

ten. Läraren (L3) läser den skriftliga introduktionen och säger att det be-

hövs en pinne till uppgiften vindstruten. P7 kan gå och hämta en sådan 

pinne utomhus. P7 nickar och går. F1 säger till honom att det ska vara en 

lång och stor pinne som ska passa till vindstruten.  

 

P4 och P7 söker stöd hos F1 för sina handlingar och får bekräftelse av 

henne. P4 måttar till exempel var han ska klippa, har blickkontakt med 

F1 och ger icke-manuell signal om det är okej att klippa så här. F1 tittar 

ner. P7 söker stöd från F1 med grenarna som han hämtar två gånger ut-

omhus. F1 tar avstånd. P7 går till läraren (L2) och påpekar att F1 aldrig 

blir nöjd. P4 hittar däremot en skidstav som finns i klassrummet och vi-

sar den för F1 och F1 bekräftar honom. P4 söker stöd hos läraren (L2) 

om staven och läraren bekräftar också som svar.  

 

 

Detta exempel visar att interaktionen i gruppen skapar möjligheter för F1 att 

göra uppgiften vindstruten på egen hand utan interaktion med pojkarna. P4:s 

och P7:s uttryck för delaktighet i gruppen handlar mera om att söka stöd hos 

både F1 och lärarna för att bli bekräftade. De rör sig och tar kontakter med 

läraren oftare än vad F1 gör. De assisterar F1 genom att ta reda på en pinne 

som ska passa till hennes uppgift med vindstruten. I interaktionen med poj-

karna intar F1 alltmer en ledande roll. Hon utövar sitt inflytande då flera 

elever, oftast F2, F3, F4, F7 och P1, P2, P5 från andra grupper går till henne 

för att fråga eller för att få hennes kommentarer under grupparbetsprocesser-

na. F1 svarar dem mycket kortfattat, oftast med ett par tecken. Detta får ut-

göra exempel på ett samtal som P1 har med F1 i det första grupparbetet. P1 

som tio minuter tidigare kontrollerat vad F1 gjort kommer igen och frågar 

hur F1 lyckats göra en sådan vindstrut. P1 påpekar att det han gjort liknar 

mer en Hawaii-kjol än en vindstrut. Här följer exempel på hur F1 och P1 

uttrycker sig när de samtalar med varandra. F1 följer upp genom att fråga om 

hur P1 gjorde när han klippte vindstruten:  
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- Samtal mellan F1 och P1 – exempel 17 

Transkript 9: (F1 i samtal med P1 i grupp A i grupparbete)  

F1: HUR GJORDE DU? (pekar på vindstruten) (Hur gjorde du det 

här?) 

P1: SAMMA SOM (pekar på vindstruten) (Samma som det här…) 

F1: HUR KLIPPTE DU? (Hur klippte du?) 

P1 beskriver hur han klippte.  

P1: … KLIPPTE, KLIPPTE FÄRDIGT. (Jag klippte, och klippte det 

färdigt.) 

 

F1 ler och fixar vindstruten.  

P1: HUR? HUR? (Hur? hur?)  

F1 viftar med vindstruten och ler. 

P1 viftar med handen och får blickkontakt med F1. 

 P1: HUR GÖR DU? (Hur gör du?) 

F1 tittar på vindstruten och ger ögonkontakt med P1. 

 F1: TÄNK LITE! (Tänk lite!) 

P1 har armarna i kors och skymmer sitt långfinger som visar ett 

tecken som motsvarar på svenska ”Håll käft!”  

F1 tar tejpen och ler. 

F1: BARA UPP OCH NER … BARA! F1 beskriver hur hon klippte 

med ett par tecken (av den typ V fast upp och ner) (Bara upp och 

ner … Bara!) 

P1: HAR GJORT … KJOL. (ett uttryck med tecken för en Hawaii-

kjol) (Det har jag gjort … men det blev en hawaii-kjol.) 

F1: HÄFTA RUNT! (Häfta runt!) 

P1 vänder sig om och går. 

 

 

Detta exempel visar att F1 intar en lärarroll i samtalet med P1. I stället för 

att svara P1 frågar hon honom först hur han gjorde och svarar sedan själv att 

han ska tänka lite. Hennes sätt att utöva sitt inflytande visas ofta med hjälp 

av ett enda uttryck eller en gest som till exempel att le, vifta med vindstru-

ten, dröja med svar, ge icke-manuella signaler som får P1 ur balans. P1 får 

fråga henne igen. Hon svarar honom slutligen med ett par tecken.  

 

 

Dessa exempel visar också att elevernas interaktion som skiljer sig åt i inter-

aktionen mellan flickor och pojkar är deras signaler på inflytande, uppmärk-

samhet och bekräftelse. Då det inte förekommer någon lärarstyrning i grupp-

arbeten jämfört med hel- och halvklassundervisningen ges stora utrymmen 

för flera nyanseringar och variationer i elevers handlande i interaktionen. 
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Flickorna intar då alltmer ledande roller med ansvar för att genomföra 

gruppuppgifter medan pojkarna intar roller i syfte att väcka uppmärksamhet 

med skämt och uttryck i sina samtal. I denna kontext får flickor mera över-

ordnade positioner genom att läsa skriftliga instruktioner, leda samtal, an-

teckna svar på uppgiftsfrågor, svara på pojkarnas frågor, bekräfta deras ytt-

randen och ge stöd till dem. Pojkarna rör sig mera, tar oftare kontakter med 

läraren, kommer med frågor och söker stöd och bekräftelse både från läraren 

och från flickorna.   

 

De flesta eleverna använder olika uttryck i sina samtal. Dessa uttryck verkar 

vara ett sätt att orientera sig i interaktionen i det teckenspråkiga klassrum-

met. Även om delar av dessa uttryck inte leder till respons verkar det också 

vara ett sätt för eleverna att uttrycka sig i ett situerat sammanhang i en klass-

rumsinteraktion. Det ger eleverna möjligheter att använda markörer som till 

exempel blickkontakt och ansiktsuttryck för att signalera tajmning i denna 

interaktion. Då det gäller gruppuppgifternas utformning, förefaller det ofta 

som om det inte är möjligt att genomföra dessa. Kanske är avsikten från 

läraren att initiera grupprocesser snarare än att lösa uppgifter? Detta kan 

dock upplevas som frustrerande och föga stimulerande av eleverna. 
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7 Diskussion 

Resultat av klassrumsstudien kommer att anknytas till de teoretiska utgångs-

punkterna och tidigare forskning om klassrumsundervisningen som presente-

rades i kapitel 3 och 4. Med detta som utgångspunkt diskuteras resultaten här 

i relation till denna texts frågeställningar om vad som karaktäriserar interakt-

ionen mellan elever och läraren i helklass, halvklass och grupparbetssituat-

ioner, hur döv och hörande lärare interagerar med varandra och med elever-

na i undervisningen. Vidare hur flickor och pojkar interagerar med varandra 

och med lärare i olika situationer i det teckenspråkiga klassrummet. Syftet 

har varit att studera interaktion bland döva elever och deras lärare i ett teck-

enspråkigt klassrum i specialskolan.  

 
 

7.1 Olika undervisningssituationer 

 

7.1.1 Interaktion i helklassundervisning  

 
I helklassundervisningen signaleras beredskap till elevernas uppmärksamhet 

främst på lärarfrågor, blickar och blickriktningar. Enligt den pedagogiska 

samspelsmodellen (se kapitel 3 s. 30 ) uppstår specifika mönster i kommuni-

kationen till följd av lärarstyrningen med hjälp av turtagningarna mellan 

läraren och elever i klassrumssamtalet. Elevernas utrymme består nästan 

endast av handuppräckningar och svar på lärarens frågor (se ex. 1, s. 74-75 

och ex. 2, s.76-77). I denna typ av helklassundervisning är lärarstyrningen 

mest uttalad. Den stimulerar inte de elever som genom handuppräckningar 

begär att få ordet men inte får detta, samt inte heller de som inte räcker upp 

handen. Enligt den tidigare forskningen om klassrumsundervisning bland 

annat Bellack, et al. (1966); Mehan, (1979a, 1979b) och Sahlström (2008) 

består lärares talutrymme i helklass oftast av två tredjedelar av lektionstiden. 

Den så kallade två-tredjedels-regeln innebär också att varannan tur tas av 

läraren och varannan av någon av eleverna som talare. Denna typ av klass-

rumssamtal är lärarstyrt vilket ger elevernas deltagande konsekvenser i sam-
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talet, nämligen att många elever blir passiva då de inte har möjlighet att ak-

tivt delta och påverka samtalets innehåll (Sahlström, 2008). Det förefaller 

således som om samma typ av interaktion förekommer i helklassundervis-

ningen i det teckenspråkiga klassrummet (se ex. 1, s. 74-75 och ex. 2, s.76-

77, samt se även Tabell 7 s. 101). 

 

När det gäller turtagningarna i helklassen med lärarfrågor (se ex. 3, s. 78-79) 

och elevfrågor (se ex. 4, s. 79-81) är lärarstyrningen fortfarande lika stor, 

även om eleverna får ökat utrymme för egna frågor och svar på lärarfrågor. 

Läraren leder samtalet, fördelar ordet vidare mellan eleverna och tar sedan 

själv över för att gå vidare med samtalet. Ett ökat utrymme för ett klassrums-

samtal förutsätts för att läraren ska kunna vägleda det till ett gemensamt 

utbyte. Vägledning kan också vara ett sätt för läraren att motivera eleverna 

att uttrycka sig och delta i samtalet. Trots elevernas möjlighet är denna typ 

av undervisningssituation auktoritativ, enligt ruta C i samspelsmodellen, där 

lärararen styr undervisningen och konsekvensen blir att eleverna alltmer 

anpassar sitt deltagande i undervisningen.  

 
 

7.1.2 Interaktion i halvklassundervisning  

 

I halvklassundervisningen, jämfört med undervisningen i helklass ges större 

utrymme för turtagningarna mellan lärarfrågor och elevernas svar och ytt-

randen i klassrumssamtalet. Att det är mellan fem eller sex elever per halv-

klass, jämfört med helklassen som består av 15–17 elever har också bety-

delse, menar Granström (1998, 2007). Lärarens ledarskap ger också ökat 

utrymme med flera möjligheter för eleverna till samtal med varandra och 

med läraren. Fler elever får komma till tals i undervisningen. Mer laborativa 

inslag förekommer och eleverna ges möjlighet att själva pröva. Läraren av-

gör dock hur länge detta pågår innan läraren själv lägger in sina kommenta-

rer, yttranden och följdfrågor i samtalet. 

 

Ibland är läraren inte tillräckligt tydlig och får som följd formulera om frå-

gorna i samtalet med eleverna (se ex. 5, s. 81-82). På det sättet lotsar läraren 

eleverna och eleverna har i sin tur inte möjlighet att påverka samtalets inne-

håll. De hinner inte formulera klart sina svar och yttranden. Smith och Ram-

sey (2004) menar att strategin ”vet svar på frågor” (questions with known 

answer) och ett enkelt språk med ett konkret ordförråd ofta används i under-

visningen i det teckenspråkiga klassrummet. I detta sammanhang menar 

författarna att snabba lärarfrågor och alltför kort väntetid med blickfokus 
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leder till kortare elevsvar. Eleverna i föreliggande studie avslutar sina yttran-

den när läraren flyttar sin blick eller ändrar blickfokus mitt under samtal (se 

ex. 5 s. 81-82). Detta har även Nelfelt (1983) visat i sin studie. Denna typ av 

styrning uppmuntrar inte elevernas egen förståelse och fortsatta samtal. Ut-

rymmet för elevinitiativ tenderar bli färre och deras möjligheter till utrymme 

för vidgat samtal (extending discourse) begränsas. Denna typ av samtal dis-

kuterar även Smith och Ramsey (2004). De menar att det förutsätter ett 

mönster av turtagningar, där elevernas yttranden fördelas i tur och ordning 

(se ex. 6, s. 83). 

7.1.3 Interaktion i grupparbetssituationer 

 
I grupparbetssituationerna fokuseras elevernas interaktion i smågrupper mest 

på att samtala om och hantera tillvägagångssättet i problemlösningen. De 

skriftliga instruktionerna med uppgifters form och innehåll är redan utfor-

made. Läraren gör gruppindelningar i förväg och bestämmer också platser 

för eleverna. Det är läraren själv som skapar dessa förutsättningar och som 

eleverna sedan måste förhålla sig till. Eleverna integreras i smågrupper och 

förväntas fungera utifrån sina förutsättningar och ambitioner i processerna 

utan möjligheter att själva påverka situationen, vilket Forslund Frykedal 

(2008) också påpekar. Detta leder till att eleverna får ta egna initiativ som 

inte alltid är stimulerande. Det tenderar således att bli en låt-gå situation, 

enligt ruta B. 

 

Lärarnas samtal om uppföljning av resultatet med uppgifterna uppmärk-

sammas mer än samtalet om tillvägagångssättet i grupparbetsprocesserna (se 

ex. 7, s. 84 och exempel på grupp 1, 2 och 3 tas upp på s. 85-87, se även 

Bilaga 7 s. 135-137). Detta kommunikationsmönster uppstår till följd av 

styrningen i lärarens samtal om resultatet i förhållande till elevernas samtal 

om tillvägagångssättet. Det kan uppfattas vara stimulerande för eleverna 

enligt rutan A i samspelsmodellen men i processerna uppmärksammas inte 

elevernas uttryck för eget inflytande lika tydligt till följd av lärarstyrningen. 

I dessa situationer verkar undervisningen vara auktoritativ enligt rutan C i 

modellen, där lärararen förefaller vara mer inriktade på resultatet med upp-

gifterna än att uppmuntra eleverna att lösa dem i grupprocesserna. Gran-

ström (1998, 2007) och Forslund Frykedal (2008) betonar att uppgifternas 

form och innehåll samt gruppsammansättningar utformas och tydliggörs 

mera med instruktioner om syfte och tidsramar, vilka kan klargöra och un-

derlätta grupparbetsprocesserna. Forslund Frykedal (2008) poängterar dessu-

tom att lärarens roll har en avgörande betydelse för ett väl fungerande 

grupparbete. Enligt Forslund Frykedal (2008) använder läraren grupparbete 

mer för att eleverna ska ges möjlighet att lära sig samarbeta och mindre för 

att de ska skaffa kunskaper. Hon utgår ifrån ett symboliskt interaktionistiskt 
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perspektiv i sin diskussion om vikten av att läraren försöker ta elevernas 

perspektiv för att tolka och förstå deras situation och genom detta kunna 

forma och skapa ett fungerande grupparbete. Detta kräver tydliga ramar för 

elevernas möjlighet att konstruera grupparbete. Detta stöds också av Peder-

sen et al. (2004) som menar att den språkliga utformningen av skriftliga in-

struktioner om olika fenomen i naturvetenskap inte varit tydlig i grupparbete. 

Däremot lär sig eleverna orientera sina sociala handlingar med hjälp av sina 

ageranden, uttryck och yttranden i en ömsesidig språkprocess i den tecken-

språkiga klassrumsinteraktionen. Deras uttryck kan ses som gemensamma 

signifikanta symboler. Mead (1934, 1976) kallar dessa för aktuella gester i 

begynnande handlingar som eleverna lär sig tolka genom att överta varand-

ras roller (se ex. 8, s. 87). Dessa symboler finns uttryckta och kan förstås 

som mönster som uppstår till följd av interaktionen (Goffman, 1967; 

Gärdenfors, 2010). Gärdenfors poängterar att när eleverna väl tillägnat sig 

mönstren av inlärda kulturella och sociala koder, styr även de deras uppfatt-

ningar om omvärlden. Dessa mönster förstärks genom interaktion i en ge-

mensam språklig kommunikation. Ju mer samspelta eleverna är med varand-

ras uttryck och agerande, desto lättare blir det för dem att tolka hur de genom 

sitt rollövertagande uppfattar varandra (Mead 1934, 1976). Så länge det inte 

förekommer stark lärarstyrning ges stora utrymmen för dem att testa sina 

egna och andras gränser i interaktionen och hantera situationen därefter, 

samtidigt som de förhandlar för att försöka föra grupparbetet vidare. På så 

sätt ökar skillnader mellan flickor och pojkar vid mindre lärarstyrning (se 

ex.16 s. 104 och ex. 17 s. 105). 

 

 

7.2 Jämförelse döv och hörande lärare 

 

Den främsta skillnaden mellan döv och hörande lärare är deras sätt att an-

vända blickar och blickriktningar i halvklassundervisningen i det tecken-

språkiga klassrummet (se Tabell 5 s. 95 och Tabell 6 s. 96). Döva läraren 

använder konstant gruppindikerande (G–Gaze) blickriktningar och har upp-

märksamhet på alla elever som grupp i undervisningen (se ex. 12, s. 92 i 

halvklass). Hon håller gruppfokus samtidigt som hon har sin blick riktad mot 

den elev som har ordet i undervisningen. Om det samtidigt uppstår två eller 

flera samtal eleverna emellan signalerar döva läraren med sina blickriktning-

ar att hon ämnar återta blickfokus. Det tenderar att skapa en kontinuitet för 

ett enda samtal i gruppfokus. Lärarens sätt att signalera med blickarna ger 

beredskap till flera handuppräckningar bland eleverna. Hon fördelar därefter 

turtagningen i tur och ordning, summerar elevernas frågor, yttranden och 

inlägg och ställer frågor, vilket i sin tur påverkar utrymmet för eleverna att få 
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mer stimulans att utveckla och fördjupa varandras samtal (se ex. 3, s. 78-79 i 

helklass och ex. 6, s. 83 i halvklass). Denna typ av samtal (se även ex. 4, s. 

79-81 i helklass med hörande läraren) relaterar till Smiths och Ramseys 

(2004) diskussion om lärarstrategier för utvidgat samtal med elever på teck-

enspråk i klassrummet. De menar att dessa strategier, med hjälp av fördel-

ningarna av turtagningarna, kan utvecklas för att främja elevernas möjlighet-

er till att uttrycka sig mer varierat och säkert i ett samtal med varandra och 

med läraren.  

 

Hörande lärarens sätt att signalera individuella blickriktningar skapar däre-

mot större utrymme för lärarens samtal med respektive elev som individ, 

medan de övriga i halvklassen ges friare utrymme för att göra något annat 

under tiden (se ex. 5, s. 81-82, ex. 11, s. 91-92 och ex. 15, s.102). Lärarens 

individuella blickfokus med fråga eller påstående riktade mot en elev signa-

lerar också till andra elever i halvklassen att samtalet inte gäller dem. De får 

utrymme för att samtala med varandra eller utföra handlingar som inte är 

relaterade till lärarens samtal för att få stimulans under tiden. Hörande lärare 

förefaller mer omedveten om blickriktningarnas betydelse och släpper därför 

eleverna mer fria för egna samtal. Hur stimulerade eleverna blir menar bland 

annat Gärdenfors (2010), Stensmo (2008) och von Wright (2000, 2002) be-

ror på lärarens uppmärksamhet och undervisningens uppläggning. 

 

En annan skillnad mellan döv och hörande lärare är deras sätt att använda 

material vid presentation av ett innehåll för eleverna i undervisningen. Hö-

rande läraren använder material mera genomgående medan döva läraren 

använder visuella markörer för att mera tydligt situera materialet och intro-

ducera innehållet i narrativ form (se ex. 10, s. 90 i helklass och ex. 13, s. 97 i 

halvklass). Bagga-Gupta (2001a, 2001b) betonar just dessa så kallade lite-

racyverktyg som läraren använder på olika sätt i undervisningen. Gärdenfors 

(2010) menar att materialet kan visualiseras med hjälp av kombinationer av 

föremål, bild, modeller, text och förankras i narrativa strukturer för att skapa 

förståelse. Berättandet är enligt honom en form av att visualisera en presen-

tation av ett innehåll. Visuella presentationer av material får positiva effekter 

för eleverna menar han. Eleverna i föreliggande studie kan följa och förstå 

syftet med laborativa genomgångar på detta sätt (se ex. 6, s. 83). Till skillnad 

från hörande läraren använder döva läraren material på ett visuellt situerat 

sätt och håller gruppens uppmärksamhet samlad. Den visuella kommunikat-

ionens betydelse blir mer uttalad och betydelsefull i den teckenspråkiga 

klassrumsinteraktionen.  

 

De markörer som både döv och hörande lärare har gemensamt, är deras fo-

kus på samspel med blickarna i helklassundervisningen (se ex. 9, s. 89). De 

interagerar med varandra med hjälp av blickar, blickriktningar, pekningar 

och icke-manuella signaler samtidigt som båda tillsammans leder fördel-
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ningen av turtagningen, som i sin tur ger eleverna utrymme för frågor och 

yttranden. Att hålla kvar blick- och gruppfokus och icke-manuella signaler 

vid växlingar mellan lärarna eller övergångar mellan olika moment, ger be-

redskap till kontinuerliga signaler och ett samtal i jämnt tempo utan stör-

ningar i undervisningen. Strategin med dessa signaler relaterar till Stensmo 

(2008) som diskuterar lärarstrategier för att gripa in i undervisningen och 

överlappa varandras pågående händelser samtidigt, utan att de stör eller av-

bryter varandra. De strategier som skiljer sig åt är att döva läraren använder 

gruppfokus för att överblicka situationen mera på ett visuellt sätt än den hö-

rande läraren. Den hörande ger mer utrymme för flera samtal samtidigt i 

undervisningen än vad den döva gör. Det stämmer med studier om klass-

rumsinteraktionen på talspråket, där Sahlström (1999, 2008) beskriver ele-

vernas agerande och deras samtal med varandra samtidigt som läraren talar 

till klassen.  

 

Att passa och hålla tid i undervisningen, är en aspekt som båda lärarna för-

håller sig till, framför allt i grupparbetsprocesserna (se ex. 14, s. 99). I dessa 

mönster visas vissa skillnader mellan deras sätt att hantera tiden. Döva lära-

ren överlåter genom sina frågor till eleverna att bedöma tiden i grupparbetet 

medan hörande läraren styr tiden genom att fråga och följa upp hur långt 

eleverna hunnit med sina resultat av grupparbeten.  

 
 

7.3 Jämförelse flickor och pojkar 

 

Den främsta skillnaden mellan flickor och pojkar är deras agerande i olika 

undervisningssituationer. Pojkarna får större utrymme än flickor både i hel- 

och halvklassundervisningen (se Tabell 7 s. 101 och ex. 15, s. 102 i halv-

klass). De räcker upp handen, har flera lärarkontakter och ställer egna frågor 

direkt till läraren i samtalet. Flickornas agerande går mest ut på att de samta-

lar med varandra och ställer sällan frågor direkt till läraren. Även om flick-

orna räcker upp handen, får de sällan svara på frågor. De finner sig i en un-

derordnad roll och ger ibland upp och slutar räcka upp handen. Till skillnad 

från de flesta flickorna, som knappast uppmärksammas i helklassundervis-

ningen (se Tabell 7), tar pojkar flera initiativ till samtal och får gå fram och 

yttra sig. Om de bidrar med något till tavlan eller annat material får de gå 

fram, skriva eller rita och demonstrera. De elever som inte går fram har inte 

samma möjlighet till inflytande över samtalet. I motsats till flickorna, som 

sällan tar några initiativ till lärarkontakter, vänder sig pojkarna till läraren för 

att få svar på sina frågor.  
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En av pojkarna (P1) får hela tiden samma position i interaktionen oavsett om 

det är i helklass eller i halvklass. Sahlströms resultat (1999) i sin analys av 

samtal i klassrummet under lektionerna med hjälp av elevernas handupp-

räckningar och turtagningar i interaktionen visar att interaktionen leder till 

att en del av eleverna hela tiden får samma positioner oavsett om det är kate-

derundervisning eller elevers eget arbete. Detta överensstämmer inte enligt 

föreliggande studie, avseende elevernas interaktion i grupparbete i relation 

till hel- och halvklassundervisningen (se ex. 16, s. 104 och ex. 17, s. 105 

jämfört med Tabell 7). Kommunikationsmönster i elevernas agerande i 

grupparbetsprocesserna visar i stället att flickor och pojkar spelar olika roller 

i relation till varandra. De roller som skiljer sig åt är deras signaler på infly-

tande, uppmärksamhet och bekräftelse. Flickorna intar alltmer ledande roller 

med ansvar för att genomföra gruppuppgifter, medan pojkarna använder 

tillvägagångssättet som ett sätt att inta roller för att väcka uppmärksamhet 

och få bekräftelse för sina uttryck för skämt. De rör sig mera och frågar både 

flickorna och lärarna till råds i interaktionen. Detta, menar Mead (1934, 

1976) blir möjligt i en ömsesidig språkprocess där eleverna i interaktion med 

sociala handlingar ömsesidigt tar över varandras roller som Mead kallar för 

“rollövertagande”. Flickors möjligheter till inflytande är att få utrymme i 

interaktion i smågrupper. De signalerar att ta över och få inflytande i grupp-

arbete. F1 tilldelas en ledar- och lärarroll i interaktionen. Dessa effekter ten-

derar ge stort utrymme för F1. Öhrn (2002) diskuterar aspekter på relationen 

mellan ansvar och inflytande som finns i grupper och som kan uppskattas 

olika, beroende på vad som erbjuds i undervisningen.  

 

Det huvudsakliga resultatet gällande flickors och pojkars interaktion i det 

teckenspråkiga klassrummet är att det mindre utrymmet i hel- och halvklass-

undervisningen gynnar pojkarnas position medan det större utrymmet i små-

grupper gynnar flickornas position.  

 

I de mönster som visar skillnader i lärarens sätt att uppmärksamma och be-

möta flickor och pojkar i det teckenspråkiga klassrummet är desamma som 

bland annat Molloy (2003) och Öhrn (2002) visat med sina studier. Det kan 

diskuteras om det har något samband med flickors och pojkars psykosociala 

hälsa med fokus på frågor om jämställdheten i skolan (Ahrén 2010; Westling 

Allodi, 2010). Detta kan ses som ett uttryck för läraren att tillåta pojkarna 

större utrymme för agerande och uttryck i undervisningen. Samma tendens 

kan ses när det gäller pojkarnas stora behov av uppmärksamhet och bekräf-

telse för sina kontakter med läraren jämfört med flickornas. I detta fall kan 

diskuteras vilka insatser, till exempel undervisningens former och innehåll, 

som kan gynna både flickors och pojkars välbefinnande på olika sätt. Under 

sådana former kan det skapa ett större samtalsutrymme för alla flickor och 

pojkar, inklusive de passiva, så de får möjlighet att föra ett engagerat samtal 

och utveckla sitt språk i undervisningen. 



 114 

Kärnan i lärarstyrningen enligt den pedagogiska samspelsmodellen handlar 

inte enbart om att undervisa och leda en klass utan om relationen mellan 

frihet – styrning och individfaktorer. I en friare situation såsom grupparbete 

blir variationen i elevernas agerande större och skillnaden ökar mellan flick-

or och pojkar. Även omgivningsfaktorer som lokaler, klasstorlek, innehåll, 

läromedel, tidsschema, arbetsformer och utformning av undervisningen ingår 

i styrningen. Klassrummet fungerar då som en arena för samverkan mellan 

lärarstyrning och elevers behov av stimulans som signalerar vad läraren och 

eleverna förväntas göra.  

 

De mönster som visas som uttryck för lärarstyrningen med läraren som le-

dare i det teckenspråkiga klassrummet, kan diskuteras i relation till samspel 

mellan utbildningsmål och elevförutsättningar, enligt den pedagogiska sam-

spelsmodellen. Förutom elevförutsättningarna handlar det också om hur 

stimulerande klassrumsmiljön är för eleverna. En undervisningssituation 

med större frihet ger större utrymme för elevvariation. Så länge det inte fö-

rekommer stark lärarstyrning ges stora utrymmen för eleverna att gå om-

kring, hämta saker, komma med sina uttryck och skämt, testa sina egna och 

andras gränser i interaktionen. De tar ömsesidigt varandras roller och blir på 

så sätt alltmer medvetna om sig själva och omvärlden (Mead, 1934, 1976). 

På så sätt ökar skillnader mellan eleverna emellan samt mellan flickor och 

pojkar. Däremot ges en stark lärarstyrning med hjälp av blickfokus och frå-

gor till elever som grupp större utrymme för ett enda samtal eleverna sinse-

mellan och läraren (Smith & Ramsey, 2004). Det ger i sin tur utrymmen för 

eleverna att interagera med varandra som grupp och uttrycka sig mer varierat 

och nyanserat i samtalet med varandra och med läraren. Då förutsätts en 

interaktion i en visuell och ömsesidig språkprocess i det teckenspråkiga 

klassrummet. Det fungerar inte om visuella markörer inte används och följs i 

undervisningen på teckenspråket (Smith & Ramsey, 2004; Svartholm, et al., 

1993). Denna arena för möte av visuella samtalsreglerande signaler i kom-

munikationen förutsätts också för att vägleda skillnader i pedagogiska kon-

sekvenserna av undervisningen. Som von Wright (2000, 2002) menar går det 

att diskutera hur en undervisningsprocess kan formas och förstå på vilket sätt 

handlingsstrategier blir meningsfulla i klassrumsundervisningen. von 

Wrights (2000) diskussion om underliggande rationalitet i klassrumsunder-

visningen kan relatera till vilka handlingsstrategier läraren väljer att använda 

för att rikta sin uppmärksamhet i den teckenspråkiga klassrumsinteraktionen. 

Hur läraren reagerar på det som eleverna ger uttryck för i sitt agerande på 

teckenspråket visar också på vilket sätt läraren förstår eller inte förstår ele-

verna. En hög kommunikativ medvetenhet hos läraren och på vilket sätt lära-

ren använder markörer i undervisningen verkar vara nödvändigt för att få 

samtal att fungera i ett teckenspråkigt klassrum.  
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7.4 Det pedagogiska samspelet och lärares sätt att leda 

undervisningen 

 

Både hörande och döva lärarens agerande i olika undervisningssituationer 

kan relateras till den pedagogiska samspelsmodellen. Både lärarna varierar 

sin lärarroll beroende på om det är en helklass-, halvklass- eller grupparbets-

situation. 

 

I helklassituationen är båda lärarna styrande och fördelar ordet bland elever-

na. Detta innebär att några, speciellt pojkarna, får ordet ofta och andra blir 

passiva eller börjar prata med varandra.  

 

Halvklassituationen inbjuder eleverna till mer delaktighet, vilket gör att båda 

lärarna kan karakteriseras som auktoritativa. De leder undervisningen men 

bjuder också in eleverna till att ställa frågor och medverka.  

 

I grupparbetssituationen ger båda lärarna eleverna uppgifter som blir svåra 

att lösa, då de inte har erforderligt material eller uppgifter är otydligt be-

skrivna. Detta är således en mer fri situation men kan ibland liknas vid ”låt-

gå” även om lärarna finns tillgängliga för frågor och vägledning. 

 

Det kan alltså konstateras att lärarrollen varierar beroende på undervisnings-

situation för både hörande och döva läraren. 

 

En jämförelse mellan dessa visar dock att hörande läraren tenderar att rikta 

sig till en elev i taget, vilket gör att de övriga börjar ägna sig åt annat. Döva 

läraren däremot riktar sig till hela gruppen, vilket kan sägas stimulera alla 

elever till deltagande.  
 
 

7.5 Metodfrågor  

Det har varit unikt att kunna genomföra en studie om interaktion mellan 

elever och lärare i helklass, halvklass och grupparbetssituationer i en tecken-

språkig klass med 17 elever vid en specialskola för döva och hörselskadade. 

Det skulle annars inte ha varit möjligt då det i princip finns klasser med end-

ast fem eller sex elever vid samtliga specialskolor. Studien genomfördes i 

det teckenspråkiga klassrummet med utgångspunkt i SO/NO undervisning 

vid ett flertal tillfällen under en termin. Detta kan också ha betydelse för 

resultatet. Undervisningen var också redan upplagd i helklass, halvklass och 

grupparbete.  
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Att finna ny litteratur inom tidigare forskning om klassrumsundervisning på 

teckenspråk både nationellt och internationellt har varit ett problem. Littera-

tursökningen har gjorts och det visade sig att det gjordes ett visst antal stu-

dier om samtal i den teckenspråkiga klassrumsinteraktionen under 1980 talet 

då det svenska teckenspråket började användas i klassrumsundervisningen 

vid specialskolan. De senaste studierna var i slutet på 2010. Det kan bidra till 

att en del av litteraturen kan anses vara föråldrad.   

 

Det har varit komplicerat att göra transkriptioner av videobilderna. Nya digi-

tala analytiska tekniker kunde ha gett möjligheter att vidareutveckla ett visu-

ellt orienterat redskap som grund för videoanalyser. Med detta kunde validi-

teten av resultatet i studien bättre ha säkerställts. Ett annat sätt är givetvis att 

använda flera bedömare. Detta har dock inte varit möjligt eftersom det förut-

sätter mycket tid, resurser och goda kunskaper i svenskt teckenspråk. I det 

här fallet har det mest diskuterats om val och användning av sekvenserna 

från det insamlade videomaterialet som underlag för att finna mönster som 

kunde ge svar på frågeställningarna. Det har inte heller varit okomplicerat att 

transkribera och tolka denna typ av material som i sig förutsätter tecken-

språksfärdigheter. Att jag befinner mig i en hermeneutisk förståelse- och 

tolkningssituation är också ett sätt att använda som en referenspunkt ur ett 

inifrånperspektiv med min egen livshistoria som döv och egna erfarenheter 

av skolsituation som kan ha en viss påverkan i tolkningsarbetet.  
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Bilaga 1. Brev till Rektor vid Specialskolan för döva och hörselskadade. 

Lärarhögskolan i Stockholm               000000  

Institutionen för individ, omvärld och lärande 

Institutionen för undervisningsprocesser,  

kommunikation och lärande  

 

 

 

Till Rektor vid Specialskolan för döva och hörselskadade 

 

 
Ang: Klassrumsstudier av naturvetenskaplig undervisning 

Grundskollärarutbildningen med 4-9 matematisk och naturvetenskaplig inriktning för döva 

och hörselskadade startades hösten 1999 på Lärarhögskolan i Stockholm. Nio studenter är nu 

inne i den andra terminen av åtta. De har under november 1999 haft tre veckors praktik på 

olika dövskolor och tagit del av den naturvetenskapliga undervisningen i årkurs 4-7. 

 

I utbildningen ingår bl.a. vissa kurser som ges på teckenspråk och som också anpassas efter 

utbildningens behov av kunskaper om undervisningen av döva och hörselskadade elever i 

matematik och naturvetenskapliga ämnen. Det behövs nu en del klassrumsstudier i naturve-

tenskaplig undervisning i dövskolan för att kunna samla in material till den fortsatta utbild-

ningen. Syftet är att främst få en bild av vilken roll klassrumsinteraktionen har för döva ele-

vers tänkande och uttryckssätt när det gäller deras inlärning av naturvetenskapliga ämnen. 

 

Om möjlighet finns är vi intresserade av att i höst inleda ett samarbete med lärare som har 

undervisning inom detta ämnesområde. Vi kan då diskutera lite om hur en sådan undervisning 

kan läggas upp och om det finns möjlighet för oss att göra några klassrumsobservationer av en 

naturvetenskaplig undervisning i årkurs 6-7. Vi har också tänkt använda observationsmaterial 

som bakgrund till att följa upp berörda elever och lärare i form av intervjuer eller samtal. Vi 

planerar genomföra klassrumsstudierna i oktober om det passar skolan. 

 

För att kunna planera och lägga upp klassrumsstudierna behövs en tidsplan. Vi är därför 

tacksamma om att så snart som möjligt får veta om det finns intresse hos några av skolans 

lärare. Vi hoppas på ett positivt samarbete i höst.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Lolo Danielsson    Bengt-Olov Molander     Svend Pedersen 

Lolo.Danielsson@lhs.se  Bengt-Olov.Molander@lhs.se               Svend.Pedersen@lhs.se  
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Bilaga 2. Helklassundervisning – lektion 1 

 

Ett utdrag på åtta min. (00.45–09.44) från 60 minuters lektion kl. 11.00–12.00 den 00 okt 

(00.45–38.19) plus 20 minuters videovisning, 17 elever och tre lärare, introduktion i ämnet 

vatten.  

 

Lektion 1 handlar om lärarens (L1) introduktion om ämnet vatten för en klass på 17 elever. L1 

inleder undervisningen med att kort presentera oss och vårt syfte med utvecklingsprojektet. 

(00.45–04.30) (se vidare s. XX) Sedan övergår L1 med att berätta om vad som har gjorts igår. 

L1 visar två stora blädderblock som ligger framme på bordet, d.v.s. ett papper om vad som är 

bra med vatten. Ett annat om vad som är dåligt med vatten. L1 frågar eleverna om de har 

pratat lite mera djupt om vatten. (04.30–05.10). Eleverna tittar på varandra och på L1. L1 

frågar igen om det finns något mer som de har diskuterat om igår, inte bara de här papperen. 

L1 frågar om någon av eleverna minns vad som har skrivits bl.a. Ingen elev svarar. L1 reage-

rar att det är konstigt att ingen svarar. (05.10–05.55). 

 

L1 skriver ”H2O” på tavlan och frågar om någon av eleverna minns den punkten. L1 syftar 

till samma punkt som de skrivit igår och pekar på de vita papperen på bordet. L1 vänder på 

bladet och frågar vad ”H” betyder. (05.55–06.02). En elev F3 räcker upp handen snabbt. 

Några elever, bland annat P1 och P2 räcker upp handen. P1 får ordet. P1 svarar otydligt 

(halvbild på honom) P2 har blicken mot andra elever under tiden P1 svarar. (06.02–06.15). 

 

L1 följer upp P1:s svar genom att yttra sig: ”Ja, vi började prata om att det finns massor (bild-

språk) om olika grundämnen som alla bygger på. Det första, ”H” betyder ”V-Ä-T-E”.  Vad är 

”O”?” (06.15–06.27). F3 räcker upp handen igen och har handen uppe under denna tid. 

(06.27–06.41). P2 räcker upp handen (06.40), F1 räcker upp handen och får frågan. F1 svarar 

”SYRE”.  (06.41–06.44). 

 

L1 upprepar hennes svar med att yttra sig ordet ”S-Y-R-E” och fortsätter med sitt yttrande att 

det är precis så när de båda förenas då bildas vatten (bildspråk). L1 yttrar sig att man kan rita 

på ett enkelt sätt och frågar hur. (06.44–06.54). P1 räcker upp handen. (06.54), P2 räcker upp 

handen. (06.56). P1 får ordet. P1 svarar otydligt (halvbild på honom) och P2 har handen uppe 

under denna tid. (06.57–07.10). 

 

L1 följer upp P1:s svar med att fråga honom om han kommer ihåg hur man kan rita. P1 svarar 

otydligt (halvbild på honom) L1 upprepar hans svar med att yttra ordet ”M-O-L-E-K-Y-L” 

och påpekar att det stämmer. L1 kommer med en följdfråga till en elev F1 om hon kan skriva 

detta ord. (07.11–07.15). F1 vill inte gå fram och L1 fortsätter sedan till andra elever med 

frågan om vem som kan detta ord. P2 räcker upp handen igen och får ordet. P2 går fram och 

skriver ”VATTENMOLETYL” på tavlan. (07.15–07.28). 
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L1 bokstaverar ”VATTEN M-O-L-E-T-Y-L” och frågar om någon reagerar. F2 vänder sin 

blick mot P2 som just går och sätter sig. Hon påpekar att det ska vara ”K” och inte ”T”. 

(07.28–07.36). P2 får blickkontakt med L1 och yttrar sig att det är fel bokstav och att det ska 

vara ”K” och inte ”T”. (07.36–07.46). L1 svarar att det är bra att han upptäcker det själv. F2 

yttrar till P2 att det skulle han ha märkt det själv (07.46–07.50). L1 ändrar bokstaven genom 

att skriva ”K” på tavlan och yttrar ordet ”VATTEN MOLEKYL”.  L1yttrar att de har ritat på 

ett enkelt sätt igår. L1 ritar en cirkel. (07.51–08.05).   

 

L1 formulerar en fråga: ”Största del …” P1 räcker upp handen och får ordet. P1 svarar (otyd-

ligt, halvbild på honom) (08.05–08.10). F2 klappar på P1:s axel. P1 går fram och ritar på 

tavlan. P2 räcker upp den högra handen och viftar med den vänstra. (08.21–08.24). P1 går och 

sätter sig. P2 som har handen uppe under denna tid byter hand då L1 frågar till P1 om han vill 

rita mera och ber honom komma fram. (08.25–08.32). P1 går fram och ritar på tavlan igen 

(08.32–08.37). P2 lägger ner handen och tittar på andra elever under tiden. (08.37–08.42. 

 

F2 vänder sin blick mot F3 och frågar om det är bokstaven ”K” eller ”H”. F3 yttrar att det är 

”H”. (08.42–08.48). F2 viftar med handen (08.52) och P1 går och sätter sig. (08.56–09.10). 

 

L1 följer upp vad P1 har ritat på tavlan med att först beskriva att det finns den minsta delen 

(bildspråk) och sedan fråga om det är molekyl P1 har ritat. P1 får ordet och han går fram och 

ritar en ny modell. L1 nickar instämmande. (09.10–09.38). L1 påpekar att det är olika mo-

deller. L1 ritar ett streck mellan två modeller som P1 har ritat på tavlan. L1 frågar varför det 

är ”O”.  (09.38–09.44). 
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Bilaga 3: Grupparbete, grupp A, regnbågen – lektion 5 

F1 och P4 går till ett hörn i klassrummet. F1 sätter sig, tar papperet med den skriftliga in-

struktionen om ”Regnbågen” som ligger på bordet och börjar läsa. P4 sätter sig och kollar 

läget genom att flytta ett bord. F2 kommer med snöret. F2 vänder sig om och går. P4 klappar 

F1:s arm. P4 viftar och tecknar samtidigt. F1 tittar upp. P4 tecknar att det ser ut som ett kon-

tor. F1 ler och läser igen. P4 tittar runt, hostar och rättar till sin stol. F2 kommer in och står nu 

med ryggen mot kameran. F1 tittar upp och tecknar. F1 tittar på P4 och viftar tills hon får 

ögonkontakt med P4. F1 tecknar att de måste ha en sprutflaska. P4 undrar om de måste ha en 

sådan. F1 svarar med en fråga om det är sol därute. P4 tar papperet från F1 och läser igenom. 

P4 pekar på pappret. F1 tittar ut. F2 står med ryggen mot kameran. F1 vänder sig om, viftar 

och tecknar. F2 går ut. P4 viftar med teckenhanden "VAR" och får ögonkontakt med F1. P4 

undrar var sprutflaskan finns. F1svarar med ett ansiktsuttryck att hon inte vet. P4 tecknar att 

han ska ut och fråga. P4 reser sig upp och viftar samtidigt som han går ut.  

 

Kameran flyttas och har fokus på P4. P4 står och tittar på läraren (L1). P4 har just frågat L1. 

L1 står och tittar åt det håll där diskbänken och skåphyllorna står. L1 går och tecknar samti-

digt att de kan låna sprutflaskan hos vaktmästaren. F1 går fram och står nu med ryggen mot 

kameran. L1 vänder sig om och växlar ögonkontakten med P4 och på skåphyllorna. L1 pekar 

på skåphyllorna och går dit. F1 klappar P4:s arm. P4 vänder sitt ansikte mot F1och har ögon-

kontakt med henne. F1 undrar var. P4 går och kollar i skåphyllorna. P4 viftar mot F1. L1 och 

P4 letar i skåphyllorna. F1 står och tittar på. F1 viftar då L1 reser sig upp och har ögonkontakt 

med F1. F1 tecknar att det inte är sol idag. L1 skakar på huvudet och tecknar att de får göra 

något annat i stället. F1 tecknar att alla uppgifter som står på papperet kräver att det ska vara 

sol. F1 vänder sig om och går.  

 

F1 hämtar papperet och läser samtidigt som hon går tillbaka till L1. F1 står och läser. P4 och 

L1 letar i skåpen under diskbänken. P4 vänder sig om och tittar på F1. L1 reser sig upp. En 

annan lärare (L2) viftar och får ögonkontakt med L1 De går ut. F1 tittar upp och pekar på 

papperet med den vänstra handen då hon har papperet i sin högra hand. F1 kommenterar 

samtidigt som hon pekar på papperet. F1 lägger papperet på bordet och konstaterar att alla 

punkter som hon pekar på papperet kräver sol. P4 nickar. F1 tittar på papperet igen och teck-

nar samtidigt. P4 viftar och frågar F1 utan att ha ögonkontakt med henne att det finns lampan 

i taket. P4 pekar på lampan i taket. F1 tittar upp på taklampan och visar ett nonchalant an-

siktsuttryck. 

 

F1tecknar att de måste lösa problemet och frågan är hur. P4 går fram. F1 tecknar att de kan 

göra det i morgon i stället. P4 läser och vänder sig om. P4 tecknar att de får fundera. P4 går. 

F1 vänder sig om och går efter. Kameran följer dem till lärarna L1 och L2 som står och sam-

talar med varandra. F1 sätter sig på bordet. P4 går och viftar mot den tredje läraren (L3). P4 

får ögonkontakt med L3 och frågar. L3 nickar och svarar att de får spara till en annan gång. 

De får göra något annat.  
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Lärarna och eleverna rör på sig. L1 går ut och L2 tecknar att eleverna får sitta och diskutera. 

De diskuterar tillsammans om hur de ska göra. P4 går och söker upp L1 igen och frågar efter 

andra papper. L1 beskriver den plats som P4 ska gå till för att hämta papperen. P4 går ut.  

 

Kameran ändrar fokus. F1 sitter och läser. P4 kommer tillbaka med de nya papperen. F1 läser 

dem och samtalar med P4. P4 läser dem och de kommer fram till att det inte går att genomföra 

det heller. P4 går ut med papperen och söker upp L1. P4 samtalar med L1 om pappren som P4 

har med sig. F1 kommer efter. De tre diskuterar om hur de ska göra. De kommer fram till att 

de kan ta en annan uppgift i stället d.v.s. att ta reda på vilka färger en regnbåge har. De går ut. 
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Bilaga 4. Grupparbete, grupp B, väder och kläder – lektion 5 

Inför uppgiften om väder och kläder samtalar F2, F9 och P6 i grupp B med varandra om var 

och hur de ska få tag på tygmaterial för att kunna genomföra uppgiften. P6 börjar skämta med 

F2 om hennes kläder som kan fungera som underlag. F2 tar av sig ett svart klädesplagg, rullar 

ihop det med en termometer och lägger det på bordet. P6 frågar om hjälp av läraren (L1) som 

går förbi och som tittar avvaktande på gruppen. Då viftar alla i gruppen och frågar läraren.  

 

L1 går in, sätter sig vid bordet och börjar svara på deras frågor om tygmaterial. Då det inte 

finns andra tyger fortsätter P6 skämta om att använda F2:s kläder i stället. De frågar efter det 

andra tyget och lampan. L1 läser instruktionen och kommenterar att de får fortsätta leta efter 

föremål på andra platser i stället. P6 och F9 följer med läraren ut.  

 

F2 sitter kvar vid bordet, läser instruktionen och antecknar. Sedan kommer P6 tillbaka med 

lampan. F2 och P6 samarbetar med varandra om att sätta fast lampan vid bordet. F2:s svarta 

klädesplagg ligger under lampan ihoprullad med termometern. F9 kommer med ett vitt bo-

mullstyg som hon rullar ihop med en annan termometer och lägger det under lampan. P6 

kontrollerar tyget och konstaterar att tyget är för stort för ändamålet. Han försöker riva sönder 

tyget och yttrar att F2 och F9 ska hjälpa honom. De hjälper honom, men F2 menar att det är 

bättre att klippa av det. P6 fortsätter riva tyget trots påpekande från F2 och F9 om saxens 

existens. Han släpper först sedan läraren L1 kommit in och hon yttrar, svensk översättning: 

"Det finns något som heter sax." 

 

L1 följer sedan upp resultatet av elevernas arbete med uppgiften. Här följer ett exempel på hur 

F9 använder ett metaforiskt uttryck då hon svarar på lärarens fråga om hur lång tid det behövs 

för att uppskatta och jämföra hur mycket värmen ökat i respektive tyg, samt om det vita tyget 

har använts: F9 svarar ”22” när det gäller temperaturen på det svarta tyget och visar den för 

läraren. Som svar på lärarens fråga om det vita tyget använder hon ett metaforiskt uttryck, 

svensk översättning: ”… men han klippte bort det, så jag vet inte”. Hon syftar till att P6 

klippte bort det som är syftet med uppgiften så hon vet inte resultatet. Läraren fortsätter sedan 

samtala med F2 och F9 medan P6 går omkring och fortsätter med deluppgiften på egen hand. 

Läraren avbryter P6 på grund av att det snart är lunch och menar att han kan fortsätta nästa 

gång.  
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Bilaga 5. Inspelningsteknik i olika klassrumssituationer     5.1 (2) 

Här är ett exempel på en inspelningssituation med tre digitala videokameror i hel-

klassundervisning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elev    Lärare Kamera 

 

Här följer några exempel på olika inspelningssituationer med en digital videokamera 

både i halvklassundervisning och i grupparbete: 
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Figur 2: Helklassundervisning. Tre kameror. 

Figur 3: Halvklassundervisning, 
lektion 2 (station 1 och 3)           
En kamera. 

Figur 4: Halvklassundervisning, 
lektion 2 (station 2) En kamera. 
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Bilaga 5. Inspelningsteknik i olika klassrumssituationer     5.2 (2) 

 

 

       

 

 

 

 

 

Figur 5: Grupp A i grupparbete.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

  

  

  

Figur 5: Grupp A i grupparbete 
(lektion 4). 

Figur 6: Grupp B i grupparbete 
(lektion 4). 

Figur 7: Grupp A i samtal med 
läraren (lektion 5 och 6). 

 

 

Figur 8: Grupp B i samtal med 
läraren (lektion 5 och 6). 

 

Figur 9: Grupp 1 i grupparbete    
(lektion 7). 

(lektion 7) 

Figur 10: Grupp 1 i samtal med 
läraren (lektion 7). 
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Bilaga 6. Exempel på transkript från helklassundervisning – lektion 1 

7 min (00.45–07.51) från 60 minuters lektion kl. 11.00–12.00 den 0 okt (00.45–38.19)  

17 elever och tre lärare, introduktion i ämnet vatten:  

 

Tid: Aktör – handling / yttrande 

___________________________________________________________________________ 

00.45    L1 presenterar oss och vårt syfte. 

04.30 L1 introducerar med att ta upp vad som har gjorts igår. L1 visar två papper som 

ligger på bordet. Ett papper om vad som är bra med vatten. Ett annat om vad som 

är dåligt med vatten. 

   L1: ”NÅGRA HÄR. HAR VI PRATAT LITE MERA DJUPT OM VATTEN?”  

   (Några här. Har vi pratat lite mera djupt om vatten?) 

05.10     Eleverna tittar på varandra och på läraren. 

 

05.45     L1: ”SEDAN … FINNS NÅGOT MER VI HAR DISKUTERAT OM IGÅR? 

INTE  BARA HÄR? (Sedan … Finns det något mer som vi har diskuterat om igår, 

inte bara  här?) ”MINNS NÅGON VI SKREV BLAND ANNAT? ” (Minns någon 

som vi skrev bland annat?) 

   Ingen svarar. 

   L1: ”KONSTIGT.” (Det är konstigt.) 

 

05.55       L1 skriver ”H2O ” på tavlan.  

L1: ”MINNS NI DEN PUNKTEN? SAMMA HÄR.” (Minns ni den punkten?  Det 

är  samma här.)  

   L1 pekar på pappren på bordet. L1 vänder bladet. 

   L1: ”VAD BETYDER ”H”? (Vad betyder H?) 

 

06.02   F3 räcker upp handen. 

06.09   P1 får frågan. P1svarar (otydligt, halvbild på honom) 

06.15 L1: ”JA, VI BÖRJADE PRATA OM … FINNS MASSOR (bildspråk) OLIKA 

GRUNDÄMNEN … ALLA BYGGER PÅ… DET FÖRSTA ÄR ”H” … BETY-

DER V-Ä-T-E. ”O”?  (Ja, vi började prata om att det finns massor om olika grun-

dämnen som alla bygger på. Det första är ”H”. Det betyder VÄTE . Vad är ”O?) 

 

06.27–06.41  F3 räcker upp handen och har handen uppe under denna tid. 

06.40   P2 räcker upp handen. 

06.41   F1 får frågan. F1 svarar: ”S-Y-R-E” 

 

06.44  L1: ”S-Y-R-E, JA, PRECIS. DE BÅDA FÖRENAS (bildspråk) BILDAR VAT-

TEN”  (Syre,  ja, precis.  De båda ”förenas” (bildspråk) och det bildar vatten.)  

   ”RITA ENKELT, VAD FINNS UNDER? HUR RITA PÅ ENKELT SÄTT?” 

   (Rita enkelt, vad finns det under? Hur kan man rita på enkelt sätt?) 
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06.54  P1 räcker upp handen. 

06.56  P2 räcker upp handen. 

06.57  P1 får frågan. P1 svarar (otydligt, halvbild på honom) 

06.57–07.10  P2 har handen uppe under denna tid. 

 

07.10  L1: ”KOMMER DU IHÅG HUR RITA?” (Kommer du ihåg hur man kan rita?)  

  P1 svarar (otydligt, halvbild) 

  L1: ”M-O-L-E-K-Y-L, JA STÄMMER. KAN DU SKRIVA ORD?” (Molekyl, ja, det 

  stämmer. Kan du skriva det ordet?) 

  F1 får frågan. F1vill inte gå fram.  

  L1: ”VEM KAN ORDET?( bildspråk)” (Vem kan det ordet?)  

 

07.13  P 2 räcker upp handen. 

07.15  P2 får frågan. P2 går fram och skriver ”VATTENMOLETYL” på tavlan. 

 

07.28  L1: ”VATTEN M-O-T-E-T-Y-L? NÅGON REAGERAR?” (Vatten MOLETYL?     

Någon reagerar?) 

 

07.31  F2 tecknar till P2 som går och sätter sig: ”K, inte T, fel ska vara K” 

07.36–07.46  P2 tecknar till läraren: ”T fel, fel T fel, K, fel, K”  

  L1: ”JA BRA DU UPPTÄCKER SJÄLV” (Ja, bra att du upptäcker det själv.)  

07.50 F2 tecknar något till P2. (min översättning: ”Det skulle du ha märkt det själv?) 

  L1 ändrar och skriver K. 

 

07.51  L1: ”VATTEN MOLEKYL. Vi ritade enkelt igår. 

  L1 ritar en cirkel. 
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                        7. 1 (3) 

Bilaga 7. Exempel på elevernas interaktion i grupparbetsprocesser vid  

uppgifter i tre olika grupper – lektion 7 

- Grupp 1 gör en uppgift – exempel 1 

F1 och P2 i grupp 1 sitter vid ett bord i ett klassrum och genomför uppgiften om växthu-

seffekt och klimatförändring. De får läsa texter och skriva svar på frågorna i uppgiften. 

F1 går igenom uppgiften om växthuseffekten på egen hand då läraren (L1) meddelar P2 

att han måste gå till ett videosamtal med sin mamma. F1 läser olika texter och tar reda på 

svar i texterna till uppgiften. Båda lärarna (L1 och L2) ger förslag på vilka böcker som är 

mest lämpliga för detta syfte. Båda kommer med en bunt papper med samma text till F1 

helt ovetande om de kommit med samma förslag. F1 påpekar att innehållet i detta förslag 

är svårt att förstå. 

 

Under tiden kommer den ena läraren (L1) med två termometrar. F1 läser och värmer upp 

dem i sina händer. Läraren kommer tillbaka med två små plastpåsar och meddelar att P2 

kommer snart. F1 stoppar termometrarna i respektive plastpåse. Hon går och hämtar en 

lampa som hon sätter fast vid bordkanten. Hon lägger plastpåsarna med termometrarna 

under den upplysta lampan och läser instruktionen. Hon hämtar läraren och frågar om det 

är bra som det är. Läraren kontrollerar och påpekar att det är en liten glödlampa under, 

men det ska gå bra ändå. Läraren går. 

 

F1 går igenom de föreslagna läroböckerna och papperen för att hitta de texter som hon 

använder för att svara på uppgiften om klimatförändringen. Den andra läraren (L2) 

kommer och sätter sig bredvid F1. Hon följer vad F1 gör och frågar henne om hon kom-

mer ihåg det som berättades vid samlingen om vad som händer om 40 år. F1 svarar att 

det står också så och pekar på boken. F1 tar upp vad som händer med jordens klimat om 

det blir temperaturförändringar på grund av växthuseffekten och att ozonbildningen har 

ökat till följd av utsläpp av växthusgaser. Läraren lyssnar och nickar. De samtalar om 

konsekvenser av växthuseffekten. Läraren pekar på papperen och F1 menar att det är 

bättre med den här boken. Läraren nickar och påpekar att det står också i papperen att det 

kan bli starka solstrålar som ger människor problem med hud och cancer, risk för kraf-

tiga översvämningar, mera regn, extrem torka som följd av växthuseffekten.  

 

Sedan kommer P2 tillbaka efter videosamtalet och F1 ändrar sitt agerande genom att 

överlämna läroboken till P2 och berätta om vad som står i texten i boken och papperen 

på bordet. P2 tittar sedan på bilder som finns i anslutning till texten. De söker svar i tex-

ten och samtalar om vilket svar de kommer fram till. F1 som läser skriver ner svaret. De 

samtalar om hur de ska redovisa arbetet. Läraren (L2) kommer tillbaka och vidrör dem 

för att uppmärksamma uppföljningen av resultatet av plastpåsarna med termometrarna i 

samtalet.   
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- Grupp 2 gör en uppgift – exempel 2 

P5 och F6 i grupp 2 sitter vid ett annat bord på andra sidan av samma klassrum och ge-

nomför uppgiften om oljeutsläpp i marken. F6 går igenom den skriftliga instruktionen. 

P5 yttrar att det ska vara jord först och sedan sand. Han sätter en filterhållare på en glas-

burk och yttrar att det får göras om. F6 yttrar att de får ta jord. P5 tar en handfull jord ur 

en vit påse och lägger jorden i filterhållaren. F6 gör på samma sätt och de gör det några 

gånger. P5 yttrar att det är färdigt nu. Han hämtar en sked och fyller en matsked sand i 

filterhållaren. Han frågar om det räcker. F6 nickar och yttrar att det är bra. F2 som sitter 

vid ett annat bord bredvid ber om hjälp med att skruva av hatten på en tub lim. F6 tar tu-

ben, skruvar av och lämnar tillbaka den till F2.  

 

F6 läser instruktionen och yttrar att det är ungefär som att oljan måste gå igenom sand 

och jord. P5 frågar om de ska ta oljan. Han tar en sked och rör om oljan i faten på bordet. 

Han tar en matsked olja och tittar på F6 med ansiktsuttrycket om det är okej. F6 nickar. 

P5 fyller oljan i filterhållaren två gånger med skeden. Han yttrar att det är okej. F6 tar 

flaskan med vatten och tittar på P5. Hon häller vattnet i filterhållaren. De tittar på glas-

burken om vattnet går igenom tillsammans med oljan. P5 yttrar sig (otydligt för att upp-

fatta) och F6 svarar att det är hans tur nu. P5 yttrar att det har han gjort och F6 yttrar att 

det har hon också gjort.  

  

P5 tar skeden. P1 kommer och klappar P5:s axel och yttrar att han tror att det är en fisk. 

”KOM … TITTA” (Kom och titta) yttrar P1. P5 reser sig upp och tittar. F6 läser och vif-

tar. F6 reser sig upp och tittar. P1, F2 och läraren (L2) tittar. Läraren yttrar sig: ”TITTA 

… FINNS FISK HÄR” (Titta, det finns fisk här.)  Alla står runt bordet och har blickarna 

riktade mot en hink som står på bordet.  

 

Läraren (L1) ser att P5 och F6 står och tittar på och inte arbetar med uppgiften. Läraren 

går fram, vidrör P5:s axel med den vänstra handen och viftar med den högra för att få 

blickkontakt med F6. De går tillbaka till sitt bord och läraren följer upp genom att läsa 

instruktionen tillsammans med P5 och F6. Hon frågar dem om resultatet av uppgiften. F6 

svarar att oljan sprids. Läraren har ögonkontakt med P5 och ställer frågor. P5 svarar ”JA, 

DÅ OCH DÅ” (Ja, då och då) och hon frågar något om vatten. F6 och P5 yttrar i korus 

”VATTEN”. Läraren har ögonkontakt med P5 och ställer frågor. P5 svarar och läraren 

frågar om det blir rent och P5 svarar att det går bra med vatten, men inte oljan. F6 klap-

par hela tiden L1:s arm för att få blickkontakt med henne. I stället för att få ordet tar F6 

en penna och börjar anteckna svaren på egen hand. Då följer L1 upp med att turas om att 

ge ordet till dem båda med blickar. 
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- Grupp 3 gör en uppgift – exempel 3 

F3 och F4 i grupp 3 sitter vid ett bord i ett annat klassrum och genomför uppgiften om 

oljebekämpning. De går igenom den skriftliga instruktionen och frågar läraren (L1) om 

hur de ska kunna genomföra uppgiften. F4 frågar om det ska droppas på ett och samma 

ställe eller om det ska droppas på olika ställen i en folieskål med vatten. Läraren förkla-

rar och F4 får svar att det ska vara på ett enda ställe. F3 och F4 frågar vad de ska an-

vända för att kunna droppa oljan. Läraren föreslår att de kan använda en sked. F3 häller 

oljan i folieskålen med skeden. Hon undrar om det verkligen är 20 droppar i varje genom 

att bara använda sked. F4 svarar att det är bara att hälla i och F3 häller i. F3 läser in-

struktionen och gör en ring av ett snöre. F4 går omkring och försöker öppna ett paket kri-

tor och bryta sönder dem.  

 

De läser instruktionen och det visar sig att snöret måste vara i skålen samtidigt som oljan 

hälls i. F4 bär ut skålen och F3 läser. F4 frågar lärarna (L1 och L3) om hur de ska kasta 

oljan. L1 föreslår att de kan hälla ur allt på en tidning så fastnar oljan i den. F4 hämtar en 

tidning och bär ut skålen. Hon häller ut allt på tidningen och fyller på nytt vatten. Hon 

bär tillbaka skålen. F3 och F4 sitter och samtalar. De upprepar samma procedur igen. F4 

frågar läraren (L2) som går förbi om det stämmer. Läraren läser instruktionen och de 

samtalar om att de ska strö något i skålen. F4 hämtar träspån från en stor påse och strör i 

skålen. Hon följer vad som händer i skålen. Hon läser och yttrar att spån suger upp oljan. 

F3 och F4 läser igen. F4 tar skeden och blandar i skålen med oljan. F3 är klar med ma-

landet och börjar läsa. De läser och strör några malda kritor i skålen. F4 yttrar att det 

måste röras. F3 tar skeden och rör i skålen. De läser och följer vad som händer i skålen. 

F3 yttrar att det flyter ut. F4 yttrar att det sugs upp. F3 läser och F4 tittar på skålen. F4 

yttrar att hon inte förstår vad som händer i skålen och att det inte syns något i skålen.  

 

F4 yttrar att de får göra om proceduren igen. Hon tar bort allt som finns i skålen och bär 

ut den. F3 påpekar tidningen och hämtar en. De går till diskbänken och häller ut allt på 

tidningen. De går och samtalar med läraren (L1) att folieskålen gått sönder och att de be-

höver en ny. Läraren svarar att det finns flera att hämta. F3 och F4 får göra om uppgiften 

för tredje gången för de missar några detaljer i uppgiftens upplägg som krävs för att det 

ska bli resultat. De frågar alla tre lärarna om hur de ska gå till väga för att det ska fun-

gera. De samtalar, delar upp och förbereder sig för att sedan göra en ny genomgång. De 

samtalar om resultatet med läraren (L2) utan att anteckna svaren. Andra grupper som be-

finner sig i samma klassrum gör sina uppgifter utan att störa dem.  
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